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Napló
A nemzetiségi ellátás és a KSZR
✒ Feketsné Kisvarga Anita–Voit Pál

A József Attila Megyei és Városi Könyvtár 2013. október 7-én rendezte meg
Könyvtárak az emberi kapcsolatokért –
Fókuszban a nemzetiségi ellátás címû
konferenciáját. Hagyomány a megyei
könyvtárban, hogy az õszi könyvtári hetet szakmai nappal indítja, melyre idén is
sokan fogadták el a meghívást, Komárom-Esztergom megye könyvtárosai
mellett többek között a Révkomáromi
Szinnyei József Könyvtár igazgatója és
két munkatársa.
A szakmai nap délelõtti programjának
elsõ felszólalója Voit Pál, a könyvtár
igazgatója volt. Köszöntõ beszédében
a meghívott elõadók bemutatása után a
konferencia témájául választott nemzetiségi könyvtári ellátás fontosságára és a
téma aktualitására hívta fel a figyelmet
a 2011. évi népszámlálási adatok tükrében.1 Az igazgató elmondta, hogy a
„Könyvtárak az emberi kapcsolatokért”
jelmondatnak nagyon sok szintje van az
életünkben, és amikor egy társadalmi-politikai vetületben gondolkodunk, akkor
elsõre a határon túli könyvtárak segítése
kapcsán van tennivalónk. De ugyanilyen
hangsúlyos a hazánkban élõ nemzetiségek könyvtári ellátásával foglalkozni,
hogy a mérleg egyensúlyban legyen.
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2011. évi népszámlálás. 3. területi adatok. 3.12.
Komárom-Esztergom megye. Veszprém, 2013.
Központi Statisztikai Hivatal 218 o.
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Ezen túl, van szakmai indoka is a konferencia témaválasztásának. A Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer (KSZR) megalkotásáról szóló 39/2013 (V. 31.)
EMMI-rendelet új helyzetet teremt a kistelepülési ellátásban – így a nemzetiségek által lakott településeken is. A harmadik indok az, hogy Komárom-Esztergom megyének 76 települése van, s ezek
több mint egyharmada nemzetiségi település: 15 német és 9 szlovák község.
A XLII. Komárom-Esztergom megyei
könyvtári hetet Bereznai Csaba, Tatabánya Megyei Jogú Város alpolgármestere
nyitotta meg. Cicerót idézte: „Szoba
könyv nélkül olyan, mint test lélek nélkül.” A könyvtár ezek szerint lelkek tára.
Fontossága éppen ezért megkérdõjelezhetetlen. De a könyvtár csak akkor váltja
be értékmegõrzõ és értékközvetítõ szerepét, ha van olvasója, vannak könyvtárhasználók. A megváltozott olvasói szokások és információkeresési technikák között ez nem kis feladat – állapította meg
az alpolgármester, aki hitet kívánt a mindennapi munkához a könyvtáros szakma
képviselõinek, és jó tanácskozást minden
meghívottnak.
A konferencia struktúráját a nemzeti
és etnikai kisebbségek országgyûlési biztosának 2010-ben kiadott jelentésére alapoztuk, hisz olyan kérdéseket tett fel a jelentés, mint: „A hazai nemzeti és etnikai
kisebbségi közösségek anyanyelvû irodalommal való ellátása miképpen van szabályozva? A kialakított rendszer a valós
3

igényekre épül-e? Hol, mennyi, milyen
szerkezetû, összetételû nemzetiségi
könyvállományt találunk? Az olvasók milyen típusú nemzetiségi dokumentumot
keresnek, a nemzetiségi állomány mely
részére nincs valós igény? A nemzetiségi
könyvellátás ügyében a közkönyvtári
rendszernek melyek a jövõbeni feladatai,
a feladatok között milyen prioritások lehetségesek?”
A szakmai elõadások sorát Székely
András Bertalan közigazgatási fõtanácsadó nyitotta meg az EMMI Nemzetiségi
és Civil Társadalmi Kapcsolatokért Felelõs Helyettes Államtitkárság képviseletében, aki Latorcai Csaba helyettes államtitkár elõadását tolmácsolta. A prezentáció a kormány nemzetiségi politikája
révén elért országos és nemzetközi eredményeket, jogszabályváltozásokat sorakoztatta fel. Felhívta a figyelmet arra,
hogy a 2011-es népszámlálási adatok
alapján többen vallották magukat valamilyen nemzetiséghez tartozónak, tíz év
alatt közel másfélszeres növekedés tapasztalható. Szólt a nemzetiségi támogatáspolitikáról, az Elektronikus Pályázatkezelési és Együttmûködési Rendszer
(EPER) mûködésérõl. Elmondta, hogy
több országban (Horvátország, Szerbia,
Szlovénia) a magyar modell alapján alkották meg a nemzetiségek országos képviseletének rendszerét és kulturális autonómiájának a lehetõségét. Kiemelte,
hogy a megyei könyvtáraknak kulcsfontosságú szerepük van a nemzetiségi
könyvtári ellátásban.
Mender Tiborné, az Országos
Idegennyelvû Könyvtár (OIK) fõigazgatója, A nemzetiségi könyvtári ellátás koordinálása és centralizált fejlesztési lehetõségei címû elõadásában az OIK mun4

kájával és a nemzetiségi dokumentumellátás módozataival ismertette meg hallgatóit.
Kitért arra, hogy az egyetemi hallgatóktól kezdve, a fordítókon át a hazánkban tartózkodó külföldiekig a kiszolgálás
a feladatuk. A nemzetiségi ellátásban az
évi 5 millió forintos állami keret oszlik
meg a 19 megyei könyvtár, a FSZEK
(Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár) és az
OIK között. Felhívta a figyelmet arra,
hogy a KSZR keretében nagyobb szabadságot adó szerzeményezésnél érdemes
felmérni, hogy a hagyományos dokumentumok vagy inkább a DVD-filmek
javára kellene-e fejleszteni. Felajánlotta,
hogy az OIK központosított folyóirat-beszerzéséhez lehet kapcsolódni, ami a nagyobb tétel miatt kedvezõbb beszerzési
árat tesz lehetõvé. Megtudhatták a jelenlévõk, hogy a központi keret megyékre
esõ részébõl (esetünkben 200 ezer forint)
önállóan is lehet szerzeményezni. Sajnálatosnak nevezte, hogy a nemzetiségi
ellátásba bekapcsolódó nemzetiségi önkormányzati könyvtárak legtöbbje nem
szerepel a nyilvános könyvtárak jegyzékén.
Feketsné Kisvarga Anita, a megyei ellátási csoport vezetõje, a József Attila
Megyei Könyvtár által 1995-ben, 2009ben és 2013-ban lebonyolított felmérések
eredményeit mutatta be A megyei nemzetiségi könyvtári ellátás vizsgálatának
adatai címû prezentációjában.
Elõadásában választ adott arra, hogy
miért is kell fókuszálnunk a nemzetiségiekre, miért kell a könyvtáraknak szerepet
vállalniuk a nemzetiségi hagyományok
és kultúrkincs ápolásában.
A KSH adatai szerint megyénkben
20 631 nemzetiségi él, közülük 10 930
Könyvtári Levelezõ/ lap • 2013. november

német, 3537 szlovák nyelvû. Ezzel öszszefüggésben kitért a kisebbségi
ombudsman jelentésére, amely megállapítja:
– A nemzetiségi könyvtári rendszer és
ellátás színvonala adathiány miatt nehezen meghatározható.
• A közkönyvtárak a nemzetiségi állományaikról bontott adatot nem gyûjtenek.
• Nincsenek adatok a használókról, az olvasói igényekrõl.
• A vizsgálat során szerzett, gyakran becsült adatokból arra lehet következtetni,
hogy a könyvtárak nemzetiségi állománya (különösen az ellátórendszer alapszintjén) rendkívül alacsony, frissülése
lassú.
– Nincs jogszabályi kerete annak,
hogy a kisebbségi önkormányzatok véleményezési jogot kapjanak a könyvtárak
nemzetiségi állományának alakításakor.
Ezek után részletesen bemutatta a megyei könyvtár nemzetiségi körben végzett
felméréseit. Örvendetes, hogy amíg 1995ben 50%-os, 2009-ben 60%-os, 2013-ban
87%-os volt a válaszadás aránya.
A 2013-as vizsgálatban részt vevõ
könyvtárak jellemzõi:15 német nemzetiségi állománnyal rendelkezõ könyvtárból
13, a megkérdezett 8 szlovák nemzetiségi állománnyal rendelkezõ települési
könyvtárból 7 töltötte ki a kérdõívet.
A felmérésben 16 községi könyvtár,
1 városi könyvtár, 1 városi fiókkönyvtár
és a megyeszékhely 2 fiókkönyvtára vett
részt. (Egy településen német és szlovák
nemzetiségû lakosság is él).
A kérdõív az alábbi témacsoportokat
tartalmazta:
1. A települések népességi adatai – a
lakosság száma, a nemzetiségi lakosok
Könyvtári Levelezõ/ lap • 2013. november

aránya, a nemzetiségi önkormányzatok
száma.
2. A nemzetiségi oktatás adatai.
3. A nemzetiségi hagyományok, és
kultúra ápolásának színterei.
4. A nemzetiségi állománnyal rendelkezõ települési könyvtárak adatai.
5. A megkérdezettek észrevételei –
nyitott kérdés.
A vizsgálat részleteinek bemutatása a
www.jamk.hu/?q=kszr oldalon található.
Az elõadó az alábbi következtetéseket
vonta le a vizsgálat alapján:
• A nemzetiségi oktatás helyzete nagyon jó.
• A közösségi színterek, a hagyományápoló kulturális programok a nemzetiségi identitástudatot erõsítik.
• A nemzetiségi gyökerû könyvtárhasználók aránya a regisztrált olvasók arányával összevetve a lakossági megoszlást
követi, de a nemzetiségi nyelven olvasók
száma településenként átla-gosan14 fõ a
3890 regisztrált olvasóból.
• A könyvtárak általában nem gyûjtenek adatokat a nemzetiségi állománnyal
és az állományt használókkal kapcsolatban.
• Kevés, sok helyen pedig teljesen hiányzik a nemzetiségi állomány gyarapításához a keret.
• Kicsi a kereslet a nemzetiségi dokumentumok iránt.
A prezentáció végén a megyei ellátási
csoport vezetõje a nemzetiségi ellátás
javítását célzó javaslatokat tett mind a
megyei könyvtár, mind a települések számára:
Mit tehet a József Attila Megyei
Könyvtár? Éljen a TextLib megyei szintû
kiépítésének lehetõségével a nemzetiségi
állományadatok követése céljából is.
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Tartsa fenn és használja az OIK-kal kiépült jó kapcsolatot, keresse a szakmai
továbbképzéseken való részvétel lehetõségét. Szervezzen képzéseket. Reagáljon
az ombudsmani jelentésben olvasható
észrevételre: nincs elég reklám, nincs
elég propaganda sem a nemzetiségi állományokról a könyvtárak honlapján, s
más „üzenetküldõ csatornáin”.
Mit tehetnek a települési könyvtárak?
Mérjék fel a nemzetiségi óvodák, iskolák, olvasók igényeit. Szervezzenek a
nemzetiségi kultúra ápolását támogató
programokat. Keressék az együttmûködést a helyi mûvészeti csoportokkal, hagyományõrzõ együttesekkel. Ápoljanak
intenzív kapcsolatot a nemzetiségi önkormányzatokkal, állománygyarapításkor biztosítsanak számukra véleményezési lehetõséget.
A szünet utáni korreferátumok a nemzetiségi települések könyvtári ellátásáról
és a potenciális lakossági igényekrõl
szóltak. Két-két, szlovák és német nemzetiségûek lakta település képviselõje,
könyvtárosa számolt be lakóhelye hagyományairól, kulturális életérõl, a nemzetiségi nyelv ápolása és a nemzetiségi identitástudat megerõsítése terén tett erõfeszítéseirõl.
Voit Pál felvezetõjében elmondta,
hogy a nemzetiségi ellátás esetében is
gondot kell fordítani a lakosság koröszszetételére és iskolázottságára. Komárom-Esztergom megyében a KSH adatai
szerint a német és szlovák településeken
a korátlag magasabb a megyeinél, a német területeken az érettségivel és diplomával rendelkezõk aránya magasabb a
megyei átlagnál.
Elsõként Csolnok (Tscholnok) könyvtárvezetõje, Kovács Dorottya beszámoló6

ját hallgathattuk meg. Csolnok német
nemzetiségû lakossága a könyvtáros
becslése szerint a teljes települési lakosság 41%-a. Számos hagyományõrzõ
programról, mûvészeti együttesrõl hallhattunk, és a települési könyvtár helyzetérõl is képet kaphattak az érdeklõdõk.
Megtudhattuk, hogy a nemzetiségi állomány nem frissül kellõ ütemben, a dokumentumok iránti kereslet jelenleg igen
alacsony.
Bendur Istvánné, a piliscsévi Kálmánfi Béla Mûvelõdési Ház és Könyvtár
vezetõje, egy szlovák nemzetiségû település képviseletében érkezett konferenciánkra. A község kulturális életének
bemutatását a piliscsévi táj és a helyi közösségi élet^ eseményképei színesítették.
Piliscsév (Cív) 2400 lelkes településén
körülbelül 26%-os a szlovák nemzetiségi
gyökerekkel rendelkezõk aránya. A szlovák hagyományok ápolását célzó programok rendszeres találkozási lehetõséget
biztosítanak nemcsak a nemzetiségi, hanem a teljes települési lakosság körében.
Tarján (Tarián) község képviseletében
Marx Ernõ, a település polgármestere
egy frissen elkészült filmrészlettel érkezett a szakmai napra, amely a község története mellett a tarjáni kulturális sokszínûségrõl tájékoztatta a hallgatóságot. Az
elõadás második felében a polgármester
az egyéb elfoglaltsága miatt megjelenni
nem tudó tarjáni könyvtáros kolléga, Bula Imréné gondolatait osztotta meg a
szakmai közönséggel. A tarjáni könyvtár
azon községi könyvtárak egyike, ahol a
dokumentumellátás folyamatosan frissülõ állományt eredményez. A német nemzetiségi dokumentumok száma fõként a
testvértelepülési támogatások jóvoltából
magas a könyvtárban. A könyvtár forgalKönyvtári Levelezõ/ lap • 2013. november

ma kielégítõ, de a német nyelvû dokumentumok iránt kicsi a kereslet.
A korreferátumok sorában utolsóként
Kutenics Szilvia, a vértesszõlõsi (Sileš)
Szlovák Kisebbségi Önkormányzat képviselõje, a Vértesszõlõsi Általános Iskola
szlovák nyelvtanára szólalt fel, aki elõadásában a helyi nemzetiségi oktatás magas
színvonala mellett a könyvtár nemzetiségi
állományának kicsinységét emelte ki.
A korreferátumokból szinte egységesen rajzolódott ki az a kép, ami az olvasás csökkenését, a nemzetiségi irodalom
iránti érdektelenséget mutatta. Mindenki
egyetértett abban, hogy elsõsorban a települések elöregedése lehet a csökkenés
hátterében, illetve az az általánosnak tekinthetõ jelenség, hogy az idõsek által
használt „beszélt nyelv” nem azonos az
irodalmi nyelvvel. Szintén egységes volt
az álláspont abban, hogy a fiatalabb generációk új lehetõségek hordozói a nemzetiségi településeken is. „Az olvasás
igénye nem a könyvtárban születik” –
ahogy egyik elõadónk megfogalmazta.
Ezért azokon a településeken, ahol az iskolai és a községi könyvtár kapcsolata
szoros, már konkrét eredmények is kimutathatók.
A megyei könyvtár igazgatója a konferencia zárásaként a szakmai napon kapott visszajelzések és saját meggyõzõdése alapján is hasznosnak és tartalmasnak
ítélte a konferenciát, mely bemutatta a
nemzetiségek könyvtári ellátásának teljes
palettáját a jogszabályi környezettõl
kezdve, a kormányzati és minisztériumi
háttéren és az ellátás országos koordinációján át a községi könyvtárakban tapasztalható dokumentumellátásig.
Összefoglalójában ajánlásokat is megfogalmazott:
Könyvtári Levelezõ/ lap • 2013. november

• Hasznos lenne a Komárom-Esztergom
megyei felméréshez hasonlóan országos
igénykutatást végezni a nemzetiségi
könyvtári ellátás terén, segítve ezzel egy
részben reális használói kép kialakítását,
részben az OIK állományépítõ munkáját.
• Kívánatos lenne, hogy a készülõ könyvtári stratégia és a nemzetiségi stratégia
összhangba kerüljön egymással, mert a
kapcsolódási pontok adottak.
• A következõ évben értékelni kell azt,
hogy a KSZR keretein belül nagyobb
önállóságot kapott települési könyvtárak
hogyan éltek a lehetõséggel a beszerzendõ dokumentumok összeállításában, a
dokumentumtípusokon belüli arányt
megváltoztatták-e s milyen irányba.
Az ombudsmani jelentés megállapítása szerint: „Biztos, hogy a kis nemzetiségi állományok és a lassú frissülés is
negatívan hatnak az olvasottsági mutatókra. Nyilvánvaló az is, hogy az olvasók
korosztályi összetételének és az ebbõl fakadó igényeknek a jelenlegi szerkezetû
könyvállományok nem felelnek meg.”
Ezen most van lehetõség változtatni, javítani.
A szakmai nap a József Attila Megyei
és Városi Könyvtár idén megalakult megyei ellátási csoportjának bemutatkozásával a kistelepülési könyvtárosok továbbképzésének keretében, a megyei
Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer
gyakorlati megvalósulásának ismertetésével folytatódott. A József Attila Megyei
Könyvtárral 2012-ben szolgáltatási megállapodást kötött 56 könyvtár munkatársai és az önkormányzatok képviselõi az
eddigi együttmûködés során felmerülõ
kérdések megválaszolására is kaptak lehetõséget. Kiemelten foglalkoztunk az
ötéves fejlesztési terv összeállításával,
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amelyhez a települések igényeinek, szakmai elképzeléseinek megfogalmazása
szükséges. A cél az, hogy a periódus
végére minden településen egységes informatikai rendszerben, közös hozzáféréssel, minden dokumentum visszakereshetõ legyen. Felhívtuk a figyelmet a
határidõk betartásának fontosságára,
mert ebben az évben a rendelet megjelenésének idõpontja és a közbeszereztetési
eljárás lefolytatása miatt feltorlódtak a
munkafolyamatok. Bár a települési
könyvtárosokra és a megyei feladatokat
ellátó munkatársakra nézve is többletterhet jelent a feladat végrehajtása a szigorú
feltételek miatt, a fontos az, hogy az olvasók, a könyvtárlátogatók több értéket
kapnak, mint korábban.
A sokszínû tematikával megvalósuló
szakmai nap jól illeszkedett a József Attila Megyei Könyvtár õszi könyvtári hetet megnyitó konferenciáinak sorába –
immár negyvenkettedik alkalommal, és
egyike volt azon könyvtárszakmai tanácskozásoknak, melyek ténylegesen
hasznosnak bizonyultak. Az Országos
könyvtári napok jelmondata nem csak
szlogen maradt. A révkomáromi Szinnyei
József Könyvtár igazgatónõje, Al beta
Littvová, felajánlotta konkrét segítségét a
vértesszõlõsi könyvtárnak a szlovák
nyelvû dokumentumok gyarapításához.
Könyvtárak az emberi kapcsolatokért
– emberek a könyvtári kapcsolatokért! ■
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7Határon innen és túl – Fókuszban az int

Ez a program hagyományosan visszatérõ
esemény a tatabányai József Attila Megyei és Városi Könyvtár (JAMK) Népház
Úti Fiókkönyvtárában, az országos
könyvtári napok részeként. Az elõadástémákat ismét széles körbõl válogattuk,
hogy az október 12-én megrendezett
program összességében színes és vonzó
legyen, ugyanakkor hasznos információkat is nyújtson a résztvevõknek. A negyvenegy vendég közül tizenhat városhatárunkon túlról érkezett (Budapest, Tata,
Szomód, Szárliget, Tardos, Dunaalmás,
Komárom). A hat ismeretterjesztõ elõadás mellett kötetlen beszélgetésekre és
vendéglátásra is lehetõséget adtunk.
A programról készült fotógyûjtemény
megtekinthetõ itt: http://www.jamk.hu
/galeria/index.php?/category/72
Az elõadások prezentációi megtalálhatóak honlapunkon, itt: http://
www.jamk.hu/?q=hu/node/2808
Megnyitójában Voit Pál igazgató arról
beszélt, hogy az idei könyvtári hét jelmondatához igazodva ez a rendezvény az
emberi kapcsolatok közösségi formáinak
informatikai alapú sokszínûségét mutatja
be, azokat a lehetõségeket, amelyek az
emberek közös tevékenységeit segítik,
hasznosabbá teszik, tudásukat bõvítik.
Örömét fejezte ki, hogy az olvasásnépszerûsítõ és környezettudatos rendezvényeik mellett a „homo interneticusokat”
sem hanyagolják el. Tudomásul kell venni, hogy mai kor gyermekei digitális
bennszülöttek, a felnõttek csak digitális
bevándorlók lehetnek. Felvázolta a digitális remetéktõl kezdve a digitális felfeKönyvtári Levelezõ/ lap • 2013. november

ternethasználat
✒ Szilassi Andrea

dezõk és digitális nomádok jellemzõin át
az információs társadalom ideális polgárainak, a digitális telepeseknek a tulajdonságait. Utalt rá, hogy nem véletlenül
foglalkozik a rendezvény hat elõadásából
három valamilyen informatikai veszélylyel vagy annak elhárításával.

Áttekintés és kedvcsináló az elõadások
témáihoz
Magyari Gábor középiskolai tanár, egyben a Neumann János Számítástechnikai
Társaság Komárom-Esztergom megyei
elnöke: Élet a felhõben, avagy mindent,
mindig, mindenhol – Lehetõségek és kockázatok

Felhõalapú szolgáltatásokat ingyen és
bérleti díjért is kínálnak a vállalati szektornak, valamint a széles felhasználói közönségnek. Ezek lényege, hogy a szolgáltató biztosítja a tárhelyet és a titkos
hozzáférési módot a felhasználóknak. Általában irodai szoftvercsomagot is kínálnak, amely azonban csak online használható. Bizonyos szolgáltatók egyéb vonzó
szolgáltatásokat, szoftvereket is rendelKönyvtári Levelezõ/ lap • 2013. november

kezésre bocsátanak. Ugyanakkor lehetõvé teszik a kooperatív munkát: hogy egy
dokumentumon egyidejûleg akár több
személy is dolgozhasson – a dokumentum tulajdonosának felhatalmazása alapján. A felhõben tárolt dokumentumok
bárhonnan elérhetõk, ahol számítógép
vagy okostelefon és internetkapcsolat
van. Könnyedén megoszthatjuk az itt tárolt dokumentumokat másokkal, vagy elzárhatjuk mindenki elõl. Elõadásának
prezentációja megtekinthetõ itt: http://
prezi.com/evopxzmodjax/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=
ex0share
Boldog Ferenc középiskolai tanár és
rendszerinformatikus, Fellner Jakab
Szakközépiskola, Tatabánya: A rendszerhelyreállítás eszközei a Windowsban –
mielõtt még bekövetkezne egy összeomlás
A számítógépet vásárlókat senki sem
figyelmezteti az üzletben, hogy már
nincs operációs rendszerlemez mellékelve a csomaghoz. A számítógép bizonyos
idõközönként azért jelez, hogy kellene
biztonsági másolatot készíteni a számítógépen található operációs rendszerrõl, az
illesztõ programokról. Az ACER notebookokhoz például négy DVD-re van
szükség ehhez a mûvelethez, amelyben
még nincs is benne a felhasználó saját
könyvtára. A számítógépezõk jelentõs része viszont csupán használni, élvezni
szeretné a gépét, és nem fordít figyelmet
a karbantartó és újratelepítést szolgáló
mûveletekre. Áramkimaradás miatt bekövetkezett fájlsérülések és vírusfertõzés
9

következtében pedig könnyen elõállhat
az a helyzet, hogy újra kellene telepíteni
a Windowst. Akinek hiányoznak az elõzõleg DVD-re írt lemezei, az nem tudja a
megvásárolt operációs rendszerét visszatelepíteni gépére. Újat venni drága, az illegálisan beszerzett szoftver viszont nem
engedi frissíteni magát. Ez pedig a számítógép sérülékenységét, veszélyeztetettségét eredményezi. Elõadásának prezentációja megtekinthetõ itt: http://
www.jamk.hu/sites/default/files/eloadas
_rendszerhelyreallitas_a_windows-ban
[Írásvédett].pdf
Csonkáné Huszár Anita, Komárom-Esztergom Megyei Rendõr-fõkapitányság:
Az internet veszélyei egy rendõr szemével
Húsz-harminc évvel ezelõtt a számítógépes bûnözés még kimerült a felhasználók gépére juttatott rosszindulatú programok által okozott károkban. Napjainkra
jelentõs és széles körû kategóriát képez a
bûnügyek között. Ez az elõadás azokat
a leggyakoribb problémákat taglalta,
amelyeknek az átlagos felhasználók lehetnek kárvallottjai. Kiemelten foglalkozott a gyermekeket és fiatalokat érintõ
veszélyekkel, így például a játékfüggõséggel vagy a pedofíliával. Az adathalászat különbözõ válfajai, illetve az internetes csalások pedig minden korosztályt
érinthetnek. Az elõadó foglalkozott a letöltések jog szerinti megítélésével is. Beszélt még a honlapok és a levelezõrendszerek feltörésérõl, illetve a csevegõoldalakon, közösségi hálózatokon elõforduló veszélyekrõl. Minden problémához
hozzáfûzte tanácsait is, amelyeket prezentációjában is olvashatunk: http://
w w w. j a m k . h u / s i t e s / d e f a u l t / f i l e s
/internet_veszelyei [Írásvédett].pdf
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Pohner Lászlóné informatikus könyvtáros, JAMK: Geoládázás: természetjárás,
rejtvényfejtés és kincsvadászat internetes
segítséggel
A geoládázás vagy geocaching egy
szabadidõs tevékenység, hobbi. Játéknak
is tekinthetõ, amely egyesíti a modern
technikát (GPS, internet) a kincskeresés
õsi szenvedélyével. A geoládázásban jártas ún. „kesser” elrejt egy idõjárásálló ládikát vagy dobozt egy alig észrevehetõ,
különleges helyen, amelyre valamiért
szeretné mások figyelmét felhívni. Lehet
ez a hely történelmi, kulturális, földrajzi
vagy helyi nevezetesség, érdekesség.
A kesser GPS vevõkészüléke segítségével beméri a láda pozícióját, a láda koordinátáit, majd a helyszín leírásával,
képekkel együtt közzéteszi a játék internetes honlapján. A megtalálás azonban
nem is olyan egyszerû, mivel a GPS vevõkészülék távolságot és irányt jelez,
nem pedig útvonalat. A koordináták mellé adott leírást az interneten a közösség
tagjai kiegészíthetik hasznos megjegyzésekkel, amelyek segítik a megtalálást.
A szerencsés megtalálók kivehetik a benne rejtõzõ apró ajándékot, de cserébe egy
újat kell benne elhelyezniük. Ezután a
szintén benne rejlõ jelszóval a hivatalos
honlapon logolják – ezzel bizonyítva,
hogy valóban megtalálták. A geoládát keresõ mindeközben természetben jár, kikapcsolódik a hétköznapok fárasztó rutinjából. Elõadásának prezentációja megtekinthetõ itt: http://www.jamk.hu/sites
/default/files/Geoládázás [Írásvédett].pdf
Vitéz Veronika informatikus könyvtáros,
JAMK: Az online közösségi tudás építõ
ereje – Crowdsourcing kezdeményezések
A közvélekedés hajlamos az online
Könyvtári Levelezõ/ lap • 2013. november

közösségi hálózatokról olykor negatív
jelzõkkel nyilatkozni, velük szemben
óvatosságra, távolságtartásra inteni.
A crowdsoursing nagyszerû ellenpélda
ennek cáfolatára. A kifejezést csoportos
ötletelésnek, ötletbörzének is fordítják.
Lényege, hogy a közösségekben, a tömegben rejlõ látens tudást és innovációs
készséget hasznosítva találhatunk gyors
és hatékony megoldást egy-egy bonyolult
kérdéskörre vagy problémára. Az eredményesség kulcsa abban rejlik, hogy
munkatársi csoportokon és szakmán kívülrõl is jöhetnek ésszerû, néha meglepõ
ötletek, észrevételek, javaslatok adott
problémákra. Máskor a kihelyezett, nagy
számban végzendõ önkéntes munka jelenti a célt. Nonprofit szervezetek vagy
profitorientált vállalatok alkalmazzák ezt
a web kettes megoldást innovációs eszköznek. Alkalmazásának módja, hogy
nyílt vagy zárt kiírás alapján bevonnak
egy online közösséget valamely megoldatlan probléma rendezésébe, egy cél elérésébe. A megoldási javaslatokból tudásbázis épül, és a közösség tagjait egymás ötletei, javaslatai is inspirálják. Amit
néhány ember nem tud önállóan megoldani, arra egy együtt gondolkodó közösségnek nagyobb az esélye. Elõadásának
prezentációja megtekinthetõ itt: http://
prezi.com/ghmuvwgpbzms/crowdsourcing/?utm_campaign=share&utm_
medium=copy

olvasás jótékony hatását. Hiszen szórakoztató és hasznos tevékenységek garmada áll rendelkezésre szabadidõnk eltöltésére, és ebben a versenyben az olvasásra
fordított idõ évrõl évre visszaszorulni látszik. De vajon tényleg leáldozóban van a
papíralapú könyvkiadás jövõje? Vagy
csak újabb metamorfózison mennek át
az írott gondolatok, mint történt ez az
agyagtáblák és papirusztekercsek ideje
óta többször is? Ez utóbbira utal az az információ is, hogy az egyik legnagyobb
online kereskedõ cég, az Amazon, 2011
óta nagyobb forgalmat bonyolít le e-könyvekbõl, mint nyomtatott kötetekbõl. Az
Amazonnak megéri olcsóbban adni az ekönyv olvasó készülékét a tényleges árnál!
Ez az elõadás számba vette a digitális
szövegek olvasására alkalmas különféle
technikai eszközöket, illetve az elektronikus könyvek hátrányát, elõnyét – öszszevetve a hagyományossal. Ajánlottunk
néhány elektronikus könyvtárat, online
közösséget és honlapokat, amelyeket
hasznos megismerniük az érdeklõdõknek.
Persze ezzel nem szeretnénk könyvnélküli otthonokra buzdítani, de mindenképpen adekvát megoldást kínál az e-könyv
olvasás a mai rohanó világunkra, anyagi
korlátainkra és megtelt könyvespolcainkra. Az elõadás prezentációja megtekinthetõ itt: http://www.jamk.hu/sites/default
/files/Könyvolvasás 2.0.pdf ■

Szilassi Andrea informatikus könyvtáros, JAMK: Könyvolvasás 2.0 – Eszközök, szoftverek és webes támogatás az
irodalom kedvelõinek
Könyvtárosként és felelõsen gondolkodó emberként egyaránt fontos idõnként számba venni és népszerûsíteni az
Könyvtári Levelezõ/ lap • 2013. november
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Tizenharmadik országos ODR-konferencia Tatabányán
✒ Pap Zsuzsanna

2013. október 14-én hagyományosan a
könyvtári hét zárórendezvényeként tartottuk meg az Országos Dokumentumellátási Rendszer (ODR) kérdéseivel
foglalkozó tizenharmadik országos konferenciát Könyvtárközi kölcsönzés az
olvasók szemével: könyvtárhasználói elégedettségmérés az ODR tagkönyvtáraiban címmel.

A tanácskozást Voit Pál igazgató nyitotta meg, amely egyben egy kis visszatekintés volt a 2012 augusztusában elvégzett indirekt olvasói elégedettségmérésre.
E felmérésbõl képet kaptunk a könyvtárközi rendszer 2011–2012. évi mûködésérõl, tapasztalatairól az ODR-tagkönyvtárak könyvtárközi kölcsönzõ kollégáitól
kapott visszajelzések alapján. A 2012.
évi konferencián fogalmazódott meg az
igény arra, hogy a következõ év folyamán mindenképpen fontos lenne egy országos vizsgálatot elvégezni az olvasók
közvetlen megkérdezésével, melynek koordinálását a József Attila Megyei és
Városi Könyvtár vállalná, és az eredményeket a 2013. évi konferencián ismertetnénk. E felmérést 2013 júniusában és júliusában végeztük el az Országos
Dokumentumellátási Rendszer tag12

könyvtárainak közremûködésével, így a
konferencia fõ témája e könyvtárhasználói elégedettségmérés eredményeinek ismertetése lett.

Elõzmények
A konferencia elsõ elõadásában a kérdõív elkészültérõl Pap Zsuzsanna foglalta
össze a fontosabb információkat, majd a
megyei könyvtárak olvasóitól érkezett
kérdõívek eredményeirõl számolt be a
résztvevõknek. Ezután Dávid Boglárka,
a Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár osztályvezetõ-helyettese
ismertette a felsõoktatási könyvtárakra,
majd Haffner Rita, a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs
Központ osztályvezetõje a szakkönyvtárakra vonatkozó eredményeket. Mivel országos felmérés lefolytatását terveztük,

a legjobban kivitelezhetõnek az online
kérdõívet találtuk. A kérdések összeállításánál a könyvtárközi kölcsönzés folyamatát vettük alapul a kérésindítástól a
dokumentum megérkezéséig, és nem
csak a kérdõív végén ajánlottuk fel az olvasóknak véleményük kifejtésének lehetõségét, hanem egy-egy kérdésre adott
Könyvtári Levelezõ/ lap • 2013. november

negatív válasz esetén is, hogy ezáltal minél több információhoz juthassunk. A
kérdõív online felületét könyvtárunk
rendszergazdája, Török Csaba készítette
el és tette fel a könyvtár honlapjára. A
felmérés 2013. május 31-én indult, és
2013. július 31-éig tartott. Összesen 42
tagkönyvtár olvasóitól érkeztek kitöltött
kérdõívek a két hónap folyamán. Sajnos
12 könyvtártól egyáltalán nem kaptunk
kérdõívet vagy csak egyet, de ezek mindegyike fõként küldõ könyvtárként funkcionál.

Értékelés
Összesen 1491 kérdõív érkezett: ebbõl
legtöbb a megyei könyvtárak (693 db),
majd a felsõoktatási könyvtárak (662 db)
és végül a szakkönyvtárak (136 db) beiratkozott olvasóitól.
A kérdõívet kitöltõk több mint fele
egy évnél régebben vette igénybe elõször
a könyvtárközi szolgáltatást, és az elmúlt
egy év során három hónapnál ritkábban
tették ezt. Kiváncsiak voltunk, hogy
amennyiben az elmúlt egy évben ritkábKönyvtári Levelezõ/ lap • 2013. november

ban vette igénybe a szolgáltatást a kérdõívet beküldõ, annak mi az oka.
A beérkezett válaszok több mint felénél a „nem volt rá szükségem” választ jelölték meg.
Ezt követõen megkérdeztük, hogy
mennyire voltak elégedettek a válaszadók a könyvtárközi szolgálatást nyújtó
könyvtáros segítõkészségével. A „teljes
mértékben” választ jelölték meg a legtöbben mindhárom könyvtártípusnál:
legmagasabb arányt, 90,4%-ot a szakkönyvtárak értek el, ezt követi a megyei
könyvtárak 86,15%-a, végül a felsõoktatási könyvtárak 80,21%-os eredménye.
Arra a kérdésre, hogy mennyire kapott
kielégítõ választ a könyvtárközi kölcsönzéssel kapcsolatos kérdéseire, a „teljes
mértékben” választ adták legtöbben
mindhárom könyvtártípusnál, de legmagasabb arányban (81,53%) a megyei
könyvtárak olvasói választották ezt.
A következõ két kérdés a kérésindítás
módjára irányult. Elsõként azt szerettük
volna megtudni, hogy leginkább milyen
módon indítják olvasóink a könyvtárközi
kérést. A válaszokból kiderült, hogy a
személyes kérésindítás még mindig vezet
13

mindhárom könyvtártípusnál, legmagasabb az arány a megyei könyvtárak esetében. Az e-mailen és telefonon felvett
kérések száma a szakkönyvtáraknál a
legnagyobb arányú, az ûrlapos kéréseké
pedig a felsõoktatási könyvtáraknál.
A tizedik kérdés az elektronikus kérésindítási lehetõségre vonatkozott. A válaszadók több mint fele rendelkezik információval e lehetõségrõl vagy ennek
hiányáról: a megyei könyvtárak olvasóinak 27,5%-a, a felsõoktatásiak 25%-a és
a szakkönyvtárak 24%-a nem tud róla, de
szívesen használná.
A következõ kérdés a közös katalógusok használatára irányult: használnak-e
közös katalógusokat, és ha igen, melyeket. Legtöbben a MOKKA-ODR katalógust választották mindhárom könyvtártípusnál. A közös katalógust nem
használók aránya a megyei könyvtáraknál a legnagyobb, és természetesen legtöbben a felsõoktatási könyvtárak olvasói
használnak közös katalógusokat.
A tizenkettedik kérdésnél megkérdeztük, hogy mennyire tartják korrektnek a
könyvtárközi kölcsönzés árait. Ez volt az
elsõ kérdés, ahol nem a „teljes mértékben” válaszokra érkeztek többségében a
válaszok, hanem az „általában igen”-re.
Megnyugtató, hogy az elégedetlen válaszadók aránya 10% alatti minden
könyvtártípusnál.
Kiváncsiak voltunk arra is, hogy mennyi az a maximális összeg, amelynél még
igénybe vennék a különbözõ formában
(könyvkölcsönzés eredetiben belföldrõlkülföldrõl, cikkmásolat belföldrõl-külföldrõl) kért könyvtárközi szolgáltatást.
A válaszok nullától húszezer forintig érkeztek, a válaszok átlagából kimutatható,
hogy a felsõoktatási könyvtárakban haj14

landóak mindegyik kategóriában a legtöbbet fizetni.
A tizennegyedik kérdésnél megkérdeztük az olvasóinkat, hogy milyen témájú dokumentumokat szoktak könyvtárközi kölcsönzéssel kérni. Mindhárom
könyvtártípusnál a legtöbb válasz a szakkönyvekre érkezett: a felsõoktatási és
szakkönyvtárak esetén az arány 90% feletti, és nem meglepõ, hogy a megyei
könyvtárak esetén is 73,7%.
A következõ kérdésben a könyvtárközi szolgáltatás formájára kérdeztünk rá.
Továbbra is vezet az eredeti formára indított kérések száma minden könyvtártípusnál, a felsõoktatási és szakkönyvtáraknál a digitális másolat megelõzte a
fénymásolatot.
A tizenhatodik kérdésre adott válaszokból kiderült, hogy mindegyik könyvtártípusban amilyen formában kérte a
dokumentumokat az olvasó, abban kapta,
és az arány a megyei könyvtáraknál
a legjobb.
Az ezt követõ kérdéssel információt
szerettünk volna kapni arról, hogy az olvasók igényeltek-e a kérésteljesítés állásáról tájékoztatást. Minden könyvtártípusnál a válaszadók kevesebb mint fele
igényelte ezt a szolgáltatást, és szinte teljes egészében kielégítõ volt számukra a
kapott információ, amit nagyobbrészt emailben, kisebb arányban személyesen
kértek.
A tizennyolcadik kérdés a dokumentumok beszerzési idejével kapcsolatos
elégedettségre irányult. A szakkönyvtáraknál a legmagasabb az elégedettség: a
„teljes mértékben” és „általában igen”
válaszok aránya: 99,2%, a megyei
könyvtáraknál 98,85%, a felsõoktatási
könyvtáraknál 97%.
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dett a könyvtárközi kölcsönzés folyamatával, áraival és a szolgáltatást végzõ
munkatársakkal. Javítandó területek:
még több tájékoztatás a könyvtárközi
kölcsönzés lehetõségérõl a könyvtárakban, honlapokon; közös katalógusok
népszerûsítése; kölcsönzési határidõ
meghosszabbításának felajánlása; digitális másolatok arányának emelése és minõségének javítása.
A következõ kérdés az eredetiben kért
dokumentumok kölcsönzési határidejével kapcsolatos elégedettségre vonatkozott. A felsõoktatási és a megyei
könyvtárak esetében az „általában igen”
válaszok aránya magasabb, mint a „teljes
mértékben” válaszoké. A válaszadók az
egyhónapos határidõt találják megfelelõnek, hiszen a szakirodalom hosszabb feldolgozási idõt igényel.
Az utolsó elõtti kérdésben szerettük
volna megtudni, hogy a válaszadók
könyvtárközi kéréseit minden esetben
teljesítették-e. Mindhárom könyvtártípusnál 60% feletti arányban jelölték meg
a „teljes mértékben” választ, legmagasabb arányban a megyei könyvtáraknál
(69,55%). A „teljes mértékben” és „általában igen” válaszok összaránya mindegyik könyvtártípusnál 98% feletti.
Az utolsó kérdésnél kértük olvasóinkat, hogy összességében értékeljék a
könyvtáruk által nyújtott könyvtárközi
szolgáltatást. A válaszadók 70–78%-a
teljes mértékben elégedett, az igenek aránya 97% feletti. A kérdõív végén szövegesen is véleményt nyilváníthattak az
olvasók, szép számmal éltek is e lehetõséggel, segítve ezzel munkánkat.
A beérkezett válaszokból kiderült,
hogy az olvasók döntõ többsége elégeKönyvtári Levelezõ/ lap • 2013. november

Tapasztalatok a gyakorlatból
A negyedik elõadás során Paulik Pétertõl, az Országos Széchényi Könyvtár
(OSZK) Országos Lelõhely-koordinációs és Dokumentumellátó Osztályának
vezetõjétõl az OSZK könyvtárközi tevékenységérõl tudhattunk meg fontos információkat. Nemzeti könyvtárunk országos koordináló és közvetítõ szerepet tölt
be, központi feladata a külföldi könyvtárközi dokumentumellátás. Az ODR keretében tájékoztatást nyújt a lelõhelyekrõl,
bibliográfiai és egyéb információkról,
másolatot szolgáltat az OSZK állományából és könyvtárkódokat ad ki. A belsõ, saját olvasóktól érkezett könyvtárközi
kölcsönzési igény igen kevés, nem kölcsönzõ könyvtár lévén, ezért nem tudtak
az ODR tagkönyvtáraiban elvégzett
használói elégedettségmérésben részt
venni. Ezt követõen elmondta, hogy az
OSZK könyvtárközi kérõlapjának használata regisztrációhoz kötött, és tesztelés
alatt van az ODR-portálon a kérésközvetítés külföldre funkció. Felhívta a
könyvtárközis kollégák figyelmét arra,
hogy a kérésindítás mellett megnézhetik
az addig elküldött kérések státusát is,
amennyiben az „Új kérés” helyett az
15

„Eddigi kérések megtekintése” gombot
választják ki a könyvtárközis kérõlap
kezdõ felületén. Kiemelte, hogy a „Megjegyzés” rovatban közölhetünk minden
fontos információt, például elõzetes ajánlatkérés, kiadásra vonatkozó adatok stb.
Az elõadás következõ részében a nemzetközi dokumentumellátás gyakorlatáról, adatairól hallhattunk részletes beszámolót. Számos szempont szerint mérle16

gelnek a kollégák, amennyiben a kérést
külföldre kell küldeni: a küldõ könyvtár
gyorsasága, megbízhatósága, hosszabbítási gyakorlata; ár, fizetési lehetõségek,
postázási szokások; korábbi vitás esetek.
Saját adatbázist építenek a szolgáltató
könyvtárakról.
Könyvtáradatbázisuk
több mint 2000, fõként európai könyvtárat és több mint 5000 amerikai (OCLCtag) könyvtárat tartalmaz. A 2012-es évKönyvtári Levelezõ/ lap • 2013. november

ben legtöbbször Németországból kértek
dokumentumokat, a kérések 47%-át onnan teljesítették, és a külföldre teljesítés
esetén is Németország áll az élen 29%kal. Az elõadás végén néhány szóban ismertette az Országos Széchényi Könyvtár könyvtárközis tevékenységében is
észlelhetõ fõbb tendenciákat: a finanszírozásban a pályázatoknak nagyobb szerep jut, az elektronikus másolatok aránya
meredeken nõ, a korszerû fizetési módok
iránti igény szintén növekszik, a kérések
száma azonban összességében csökken,
de ezek között egyre nagyobb arányú a
különleges és idõigényes kérések száma.
A délelõtti utolsó elõadásban Kovacsev Istvánnétól, a kiskunhalasi Martonosi Pál Városi Könyvtár munkatársától
egy kisvárosi könyvtáros nézõpontjából ismerhettük meg a könyvtárközi kölcsönzésrõl két évtized alatt összegyûjtött
tapasztalatokat. Városi könyvtár lévén
egyszerre kérõ és szolgáltató könyvtár,
hozzávetõlegesen 100 000-es állománynyal, 9 fõvel. A könyvtárközi kölcsönzés
teljes folyamata egy kézben van. 1994
óta tájékoztató könyvtáros beosztásban
végzi a könyvtárközi kölcsönzést, akkor
még csak 43 beérkezett és 68 küldött kérésük volt. 2012-re a beérkezett kérések
száma ötszörös, a küldött kérések száma
három és félszeres emelkedést mutat.
A növekedés köszönhetõ a szolgáltatás
népszerûsítésének, a közvetlen kommunikációnak az olvasókkal, a rugalmas kérésfogadásnak, a város intézményei és
civil szervezetei kiszolgálásának, informatikai fejlesztéseknek. 1994-ben a teljesítés módja még fõleg eredeti dokumentumokra és néhány fénymásolatra
korlátozódott, elektronikus másolat gyakorlatilag nem volt. 2012-re az eredeti
Könyvtári Levelezõ/ lap • 2013. november

67%, az elektronikus 31%. Az informatikai fejlesztéseknek köszönhetõen
szembetûnõ az elektronikus teljesítések
növekedése. 2009-ben felhasználói elégedettségmérést végeztek könyvtárukban
a teljes év folyamán. Ebben az évben nagyon magas volt a kérésszám (közel
800), ami annak is köszönhetõ, hogy
a könyvtárközi kölcsönzés erõs hangsúlyt kapott abban az évben. A kérések a
könyvtárközi kölcsönzés elérhetõségére,
megbízhatóságára, folyamatára, a szakmai felkészültségre, reagálási készségre,
biztonságra és tárgyi-technikai feltételekre vonatkoztak. A felmérés tapasztalatai: 50-50%-ban kérik eredetiben, illetve
másolatban a dokumentumokat, az elégedettség jónak mondható, 100%-os az
elégedettség a kérés kezelésének folyamatával és a dokumentumok beszerzési
idejével. A felmérés óta több kedvezõ
változás következett be: az ODRfejlesztések óriási segítséget jelentenek a
napi munkában, kéréseik 90%-a az
ODR-portálon bonyolódik. További informatikai fejlesztésekkel (Ariel-beszerzés, adatbázisok fejlesztése) korszerûbb, kényelmesebb a használat, könynyebb az igényfelkeltés. Sajnos a postai
díjak emelkedése, a hozzáférési idõ csökkentése és egyes könyvtárak által a küldés postaköltségének kiszámlázása kedvezõtlen hatással bír.
Az elõadás végén a kolléganõ által bemutatott, A könyvtárközi kölcsönzés –
nem is olyan rég- – múltjából címû kedves írást hallgathattuk meg a ’90-es évek
eleji könyvtárközi kölcsönzésrõl (a négylapos, indigóval kitöltött kérõlap elindításáról, vándorlásáról és a kérés több hónapos teljesítésérõl), ami sokunknak okozott nosztalgikus, derûs perceket.
17

A közös ebéd elfogyasztása után Kenyéri Katalintól, az Emberi Erõforrások
Minisztériuma közigazgatási tanácsadójától, az ODR tagkönyvtáraiban elvégzett
használói elégedettségméréssel kapcsolatos tanulságokat és intézkedéseket hallgathattuk meg. Sikerként értékelte a
használók körébõl beérkezett véleményeket, de felhívta a figyelmet arra, hogy
azok véleményét is meg kellene ismerni,
akik nem használják a könyvtárközi szolgáltatást. Emellett fontos teendõ a szolgáltatás és a közös katalógusok minél
hatékonyabb népszerûsítése, könyvtárhasználati szabályzatban kedvezmények
nyújtása. Az elektronikus formában történõ szolgáltatásokkal kapcsolatban
kiemelte, hogy a szerzõi jogi törvény
kedvezõen változik a kedvezményezett
intézmények számára az árva mûvek digitalizálásával és szolgáltatásával kapcsolatban. Ehhez kapcsolódva megemlítette az Országos Széchényi Könyvtár
ELDORADO-fejlesztését. Felhívta a
részt vevõ kollégák figyelmét a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszerben rejlõ
lehetõségekre is: a könyvtárközi kölcsönzés népszerûsítése a kistelepülési könyvtárakban, az új beszerzések kiszállítását
kihasználva a visszaküldés díjának megtakarításával.
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Ezt követõen Koltay Klárától, a Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti
Könyvtár fõigazgató-helyettesétõl a
MOKKA-ODR adatbázis újdonságait
ismerhettük meg. Az NPA (Nemzeti Periodika Adatbázis) bekerült a MOKKAODR-be: az Országos Széchényi Könyvtár katalógusából töltötték át a bibliográfiai rekordokat, a folyóiratok számozási
adatainak karbantartása az OSZK feladata. Az egyes könyvtárak saját maguk javíthatják adataikat, és új lelõhelyeket,
évfolyamokat jelenthetnek be. A könyvtáradatbázis felülete is megújult, új funkciókkal bõvült: lehetõség van törlésre, új
könyvtárak regisztrációjára, lelõhelykérésre.
A kérésadminisztrációnál be lehet állítani, hogy e-mail üzenetet kapjunk a státusváltozásokról, a státusokat visszavonhatjuk véletlen hibák esetén, a lezárt
kéréseket a rendszer automatikusan archiválja. A költségkezelés, bizonylatok
készítése is lehetõvé vált. Az olvasói regisztráció és kérésleadás is megvalósult,
és a statisztika szolgáltatása is megújult.
Mindezekrõl az ODR-portálon belül található ODR-wikiben részletes leírások
készültek.
A Nemzeti Kulturális Alap támogatásával megvalósult tizenharmadik országos ODR-konferenciára az elõzõ évekhez hasonlóan több mint 120 kolléga
érkezett az ország minden tájáról. A viszszajelzések alapján tartalmas, információdús tanácskozáson vettek részt. Az
elõadásokról készült videofelvételek
megtekinthetõk a könyvtári videotékában
(http://www.jamk.hu/?q=hu/odr/2013), a
konferenciáról megjelent egyéb publikáció a KEMLIB folyóirat novemberi számában olvasható. ■
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Hatvan év, ami összeköt
Könyvtárak összefogása az emberi kapcsolatokért
Mi Kecelen így gondoltuk...
✒ Widnerné Fenyvesi Bernadett

Október elsõ napjaiban Magyarország
szinte minden településén nagy figyelem
kíséri a könyvtárakat, hiszen évekre viszszanyúló már az a szép hagyomány, hogy
ebben az idõben kerül sor az Országos
könyvtári napok eseményeire az Informatikai és Könyvtári Szövetség szervezésében, a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával. A 2006-ban egységes formát öltött rendezvénysorozat a könyvtárak hagyományos és megújuló szolgáltatásait népszerûsíti.
Idén mi fokozott lelkesedéssel, különös izgalommal készültünk erre a hétre,
hiszen a keceli könyvtár hatvanéves lett.
Jeles évfordulónk megünneplésére, úgy
gondolom, keresve sem találhattunk volna megfelelõbb alkalmat. Így lett nyitánya a keceli könyvtári programoknak e
jubileumi ünnep: Hatvan év, ami összeköt.
Büszkén mondhatjuk, szinte minden
keceli család kötõdik valamilyen szálon a
könyvtárhoz. Ezt a kötõdést igyekeztünk
tovább erõsíteni a hét nap rendezvényeivel.

Utazás a Naprendszerben
– Az égbolt titkai a könyvekben
és a planetáriumban
Intézményünk és a szomszédságunkban
mûködõ II. János Pál Katolikus Általános
Iskola közös szervezésben a szegedi
Könyvtári Levelezõ/ lap • 2013. november

Partiscum Csillagászati Egyesület mini
planetáriumát hozta el városunkba.
Az érdeklõdõk végiglátogathatták a
Naprendszer bolygóit, megismerhették
azok jellegzetességeit, fizikai paramétereit, sõt néhány bolygó felszínére „le is
szállhattak”. A diákok tanulmányozhatták az égbolt nevezetes csillagképeit, a
Sarkcsillag és az északi irány meghatározását. Megtudhatták, milyen szabad
szemmel észlelhetõ objektumok, bolygók, galaxisok, csillagködök találhatók
az égbolton.

Olvasóliget – könyv- és
könyvtárbarátok a helyi közösségért
Az Olvasóliget kezdeményezést a Hungarofest Nonprofit Kft. hívta életre 2009ben azzal a céllal, hogy felhívják a figyelmet a nyomtatott könyvek illatára, a
benne foglaltak örökérvényûségére és az
olvasás örömére.
Október 7-én, az Országos könyvtári
napok keretén belül, könyvtárunk fennállásának hatvanadik évfordulója alkalmából került sor a keceli Városi Könyvtár és
Mûvelõdési Ház elõtti parkban a város
olvasóligetének átadására.
A liget fái helyi vállalkozások, magánszemélyek felajánlásai. Elültetésükhöz sok-sok segítõ kézre volt szükségünk, s akiket ennek érdekében
megszólítottunk, valamennyien örömmel
19

vállalták a feladatot. A szeretet fája –
hárs – keceli óvodások, a tudás fája – vörös juhar – általános iskolás diákok, a
bölcsesség fája – tölgy – köztiszteletben
álló keceli nyugdíjasok keze munkája
nyomán került a földbe.

már csak kényelmes székekre, padokra
volt szükségünk a megfelelõ környezet
kialakításához. A kerti ülõgarnitúra megvásárlásában a helyi pénzintézetek, valamint Kecel Város Képviselõ-testületének
néhány tagja volt segítségünkre.

A fák elõtt – szintén keceli vállalkozó
jóvoltából – egy-egy kõsziklába vésett
felirat jelzi, mely örök értéknek állítanak
emléket. Az emlékkövek leleplezésére az
azokat felajánló keceli családok közremûködésével került sor.

Úgy gondolom, nem véletlen, hogy az
Országos könyvtári napok középpontjába
idén az emberi kapcsolatok kerültek.
Minden ember számára nélkülözhetetlen,
hogy értékes kapcsolata legyen embertársaival. Bízunk abban, hogy a helyi közösség összefogásával felavatott Olvasóliget
jól szolgálja mind a kapcsolatépítésben,
mind a meglévõ kötõdések megerõsítésében a Kecelen élõket s a Kecelre látogatókat. Rendhagyó módon nem a könyvtárba hívtuk és hívjuk a közönséget, hanem a könyveket visszük ki az utcára, a
parkba. Hiszen bízunk abban is, hogy a
megszokottól eltérõ, nyitott helyszín s a
közös könyves alkalmak hatására egy
alapvetõen egyéni tevékenység, az olvasás, közösségi élménnyé válhat.

Hiszem, olvasni mindenhol jó, ahol
egy kis idõre nyugalmat találunk. Ahol
akár a tavasz elsõ vagy az õsz utolsó melengetõ sugarait élvezve, akár a nagy
nyári melegben egy fa árnyat adó lombja
alá behúzódva belefeledkezhetünk a jó
könyv nyújtotta élményekbe, s megízlelhetjük a szabadban olvasás örömét. A jó
könyvek itt laknak a könyvtárban, így
20
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Hatvan év, ami összeköt – ünnepség
a keceli könyvtár fennállásának
hatvanadik évfordulója alkalmából
A jubileumi ünnepség az Olvasóliget átadását követõen az intézmény emeleti
aulájában folytatódott.
A rendezvényen tiszteletét tette
Ramháb Mária, a Katona József Megyei
Könyvtár igazgatónõje, valamint Vasné
Mészáros Katalin igazgatóhelyettes is.
Kecel város polgármestere, Haszilló
Ferenc, néhány percbe tömörítve beszélt
az elmúlt hatvan év történetérõl, azokról
a fontos mérföldkövekrõl, melyek könyvtárunk életútját jelzik, s melyek meghatározták fejlõdési irányát.
1953 volt az az év Kecel életében, amikor alig kétezer kötetes állománnyal, Vetõ
Györgyné, mindenki Vetõ nénije személyében egyetlen alkalmazottal, megkezdte
mûködését a községi könyvtár.

Az azóta eltelt hat évtized megannyi
változást hozott, a múlt sikerekrõl, embert próbáló helyzetekrõl egyaránt mesél.
S emberekrõl, nagyszerû vezetõkrõl, jól
képzett és születetten rátermett kollégákról, kedves, gondos technikai alkalmazottakról...
Sokak munkája kellett ahhoz, hogy
ma elmondhassuk: közel ötvenezer dokumentum áll olvasóink rendelkezésére, a
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kor kihívásainak s a változó használói
igényeknek megfelelve, magas szintû
könyvtári szolgáltatásokkal állunk látogatóink rendelkezésére, s tehetjük mindezt tágas, jól felszerelt, minden korosztály számára kényelmes terekkel rendelkezõ épületben.
Nekik köszöntük meg – emléklappal s
egy üveg általunk készített, hagyományos keceli szilvalekvárral – azt az áldozatos munkát, melyet a könyvtárért
végeztek. Közülük néhányan már nem
ünnepelhettek velünk. Értük égett a gyertya lángja, melyet Szedres Károlyné,
könyvtárunk nyugalmazott igazgatónõje
gyújtott meg.

Az ünnepi mûsorban keceli óvodások
mûködtek közre, akik verseikkel és dalaikkal a kedves és õszinte gyermeki mosolyt is belopták könyvtárunkba.
Az évforduló alkalmából irodalmi és
képzõmûvészeti pályázatot is hirdettünk.
A Könyvrõl, könyvtárról kor-határtalanul irodalmi pályázatra vers és próza kategóriában beérkezett mûvek közül a díjnyertes írások, illetve azok részletei a
szerzõk elõadásában el is hangoztak az
ünnepségen. Az A mi könyvtárunk az a
hely… képzõmûvészeti pályázat alkotásait – egy kiállítás keretében – október
végéig tekinthették meg az érdeklõdõk.
A legszebb képek könyvtárunk közösségi
tereit díszítik az elkövetkezõ idõkben.
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Jógázzunk együtt! – Az Etka erõgyûjtõ
módszer elméletben és gyakorlatban
Ebben az erõgyûjtõ módszerben rendkívül nagy szerepet kap a két agyfélteke
mûködésének kiegyenlítése (elsõsorban a
keresztezõ mozgások révén), valamint
gerincünk azon pontjainak kimozgatása,
amelyek mozgásszegény életformánkban
szinte mozdulatlanná merevednek.
A heti rendszerességgel zajló foglalkozásra ez alkalommal bárki ellátogathatott.
A díjkiosztó után köszöntöttük legidõsebb és legifjabb olvasóinkat, majd az
ünneplés a gyermekkönyvtárban folytatódott, ahol terített asztal, pezsgõ és jubileumi torta várta a vendégeket.

Kössünk kapcsolatokat!
Az Öltögetõ kézimunkakör tagjai már
évek óta hetente találkoznak, és együtt
alkotnak a Városi Könyvtár és Mûvelõdési Házban. Varrnak, kötnek, horgolnak, s
más különbözõ kézimunka-technikákat
alkalmazva dolgoznak az év jeles napjaira, ünnepekre vagy egyedi eseményekre
hangolódva. Rendszeresen asztalra és
kézbe kerülnek azok a könyvtári könyvek, szakfolyóiratok, melyek számos ötletet adnak a további munkához.
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Világhálóra kattant nagyik
Sokadszorra hirdetett könyvtárunk alapfokú számítógépes tanfolyamot az idõsebb korosztálynak. Nagy öröm számunkra, hogy töretlen az ismeretekre vágyó nagyik lelkesedése. A létszámot a
rendelkezésünkre álló számítógépek száma határozza meg, így alapesetben nyolc
fõvel tudunk dolgozni, de ha valaki saját
laptoppal érkezik, elõfordul, hogy tíz-tizenketten is vagyunk egyszerre az oktatási térben.
Párhuzamosan két csoportban folyik
az ismeretszerzés hetente két-két alkalommal, kedden és csütörtökön, Bárth
Jánosné feldolgozó könyvtáros vezetésével. A „tanulók” nagyon lelkesek, gyakran maguk is csodálkoznak azon, hogy
mennyi újdonsággal találkoznak, s
hogy a számítógép világa egyáltalán nem
ördöngösség.
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Rímekre gyúrva – Agyagozás
felnõttekkel egy vers hangulatára
Agyagból gyúrt gyermekversek –
Agyagozás gyerekekkel egy vers
hangulatára
A kedd délután a mûvészet jegyében telt
el. Versekkel vártuk az alkotni vágyókat a
kerámiafoglalkozásra.
Fél kettõtõl középiskolások és felnõttek
gyúrhatták az agyagot Fitó Ica Az árvalányhaj, valamint Matos Maja Vége van a
nyárnak címû versének hangulatára. A
foglalkozást Matos Józsefné nyugalmazott pedagógus vezette.
A gyerekek fél öttõl tehették próbára
tehetségüket. Nekik Ferróné Mencsik Rita gyermekkönyvtáros Kovács András
Ferenc Kicsi gúnár, kicsi pásztor címû
költeményét olvasta fel, s ez szolgált ihletül az alkotómunkához.

dekességet tudhattak meg azokról. Az
alaphangulatot nyújtó francia sanzonok
igazi párizsi légkört varázsoltak a foglalkozásra.
A gyerekek megismerhették a könyvtár francia nyelvû könyvállományát, valamint La Fontaine-mesét is hallhattak
eredeti nyelven, sõt a mûfordítással is
megpróbálkozhattak, természetesen szótár segítségével. Az egyórás tevékenység
végén egy vicces francia dal utasításait
követve mozgathatták meg minden porcikájukat.

Karintia képekben
– Egy hegyi túra pillanatképei

Comment ça va?
– Nyissunk ablakot Franciaországra!
A francia szakkörösök – Szarvas Ágnes,
Végvárról érkezett önkéntes segítõnk vezetésével – ez alkalommal Párizsban tehettek egy rövid virtuális sétát. A legfontosabb mûemlékeket és a legismertebb
épületeket, helyszíneket látogathatták
meg, és sok alapinformációt, adatot és érKönyvtári Levelezõ/ lap • 2013. november

Boda Zsuzsa, a szomszéd városból, Kiskõrösrõl érkezett újságíró, fotós kiállítása
október 8-án nyílt meg, s 23-áig volt látogatható. A karintiai kirándulás képeit,
eszközeit – például hágóvas, jégcsákány,
jégcsavar – Kecskemét és Kiskõrös után
a keceli közönség is megcsodálhatta, sõt
a vetítésen keresztül az embert próbáló
karintiai túra részesévé is válhatott. Boda
Zsuzsa élménybeszámolójából kiderült,
hogyan zajlottak mindennapjaik Nagy
József hegymászóval, miként született
meg a Grossglockner-fotósorozat, s milyen titkokat ismert meg Heiligenblutról
és környékérõl.
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goztak. A felnõtteknek Pincés Judit Sugarak címû verse volt segítségükre az alkotásban, késõbb a szakkörös diákok
képzelõerejét Kovács András Ferenc Õszi
nap címû alkotásával inspirálta
a foglalkozásvezetõ, Ferróné Mencsik
Rita.

Élj száz évet egészségesen
A 3-1-2 meridián torna egy Kínából származó, az emberi szervezetet erõsítõ és
gyógyító terápia. Bárki végezheti, a kor
igazán nem akadály. Ezt mi sem bizonyítja jobban, mint a „Csendes Õsz” Idõsek Otthonában töltött október 9-ei
délelõtt, amikor intézményünk felkérésére Flaisz Zsoltné és Szegedi Lídia látogatott el az idõsekhez, s mutatott be néhány
meridián 3-1-2 tornagyakorlatot, amit
a bentlakó idõsek szívesen fogadtak, s
többségük – ülve is – könnyedén végzett el.

Tûzben izzó versek – Tûzzománcozás
felnõttekkel egy vers hangulatára
Játssz a tûzzel! – Tûzzománcozás
gyerekekkel egy vers hangulatára
Az agyagozókhoz hasonlóan szerdán a
tûzzománcozók is lírai hangulatban dol24

Keresd a titkot a könyvtárban!
Könyvtárhasználati foglalkozásainkra az
Országos könyvtári napok programsorozatában egymást követve három másodikos osztály érkezett. A kisdiákok ezúttal
nem a szokványos módon ismerkedtek a
könyvtárral. Kamishibai segítségével a
figyelmüket az irodalom, a mesék felé terelgettük.
A papírszínház, mint évszázadokkal
ezelõtt, most is a játszva tanítást, közösségformálást és -megtartást, gondolatébresztést, viták elindítását, közösségi értékek közvetítését, bizonyos szituációk feloldását, a világ megértését szolgálta.
A gyerekek aktív figyelemmel kísérték a képekkel alátámasztott történetet.
A mesélõ könyvtáros, Ferróné Mencsik
Rita, igyekezett elõrevetíteni a kisdiákok
képzeletében a mese soron következõ
elemét, a hiányzó leíró részeket pedig
gondolataikkal, képzeletviláguk egyedi
színeivel egészítették ki az apróságok.
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A közös mesélés segített letisztázni,
sorba rendezni gondolataikat, megragadni a mese legfontosabb elemeit.
A titokkeresés vidám hangulatban telt,
és azok a gyerekek is örömmel vettek
részt a történet kibontásában, akik korábban kudarcként élték meg az írás-olvasás
elsajátítását tanulási, beilleszkedési nehézségeik miatt.

módról, egészségrõl, táplálkozásról, a
Nosztalgia klub kapcsolt rendezvényeként.
A késõ délutáni – kóstolóval színesített – összejövetel célja az volt, hogy segítsen kicsit eligazodni az egészséges
táplálkozás világában. A találkozó során
recept- és tapasztalatcserére, új ismeretségek kialakítására is lehetõség nyílt.
Életmód-egészség-táplálkozás témakörben sok információ található a világhálón (csak okosan kell válogatni közülük), de – mint azt a programot kiegészítõ könyvbemutató is tanúsította – könyvtárunkban is gazdag szakirodalommal
várunk minden érdeklõdõt!

Nosztalgiázzunk együtt!
– Keceltõl Balatonmáriafürdõig
A Nosztalgia klub keretében településünk balatonmáriafürdõi táborának közel
fél évszázados története elevenedett meg.
Flaiszné Sendula Margit mûvelõdésszervezõ kolléganõnk szorgos gyûjtõmunkája nyomán a vetítéssel egybekötött beszélgetésen korabeli dokumentumok, fotók idézték meg az elmúlt évtizedeket. A
keceli emberek kitartó munkája eredményeként a Dandár utcai létesítmény sokat
változott, a közönség soraiból pedig sokan osztották meg kedves emlékeiket az
ott eltöltött feledhetetlen nyári táborozásokról.

„Ételed az életed”
Intézményünk kávézójában került megrendezésre egy teaházi beszélgetés életKönyvtári Levelezõ/ lap • 2013. november

Nekünk is elmondhatja…
Szolgáltatásaink köre bõvült az által,
hogy információs pont nyílt a könyvtárban az EDF DÉMÁSZ közremûködésével. A heti nyolcórás ügyfélfogadási idõben mindenkit várunk, ha:
• az EDF DÉMÁSZ ügyfélszolgálatához szeretnének idõpontot elõjegyeztetni,
• mérõóra-állást szeretnének elektronikusan bejelenteni,
• információra, nyomtatványokra van
szükségük.
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befizetése nélkül hozhatták vissza olvasóink a rég kivett, lejárt határidejû köteteket, s egész héten ingyenesen lehetett
beiratkozni a könyvtárba. Ebben az évben 31 fõ élt ezzel a lehetõséggel, s 145
olvasónknak engedtük el a késedelmi díjat. A rendezvénysorozat záró napján, a
könyves vasárnapon rendkívüli szolgáltatási nappal vártunk látogatóinkat 9 és
17 óra között.

Egy ütõs nap!
Október 12-én – már hagyományosan –
az Országos könyvtári napok keretein belül került megrendezésre a nyílt, amatõr
tollaslabda-bajnokság. Külön örömünkre
szolgált, hogy a 22 felnõtt mellett 9 általános iskolás is részt vett a versenyen,
mely ismét tett egy lépést elõre, hiszen a
keceli nevezõk mellett idén Kecskemétrõl, Soltvadkertrõl, Kiskõrösrõl és Litvániából is érkeztek versenyzõk, tehát – némi szerénytelenséggel – már nemzetközinek is nevezhetnénk.

Megbocsátás hete Kecelen
Az Országos Könyvtári Napokon megnövekedett forgalommal kellett számolnia – Kovácsné Herczeg Melinda és
Steinmetz Istvánné – könyvtárosainknak.
Október 7. és 13. között késedelmi díj
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A keceli összefogásprogramok tükrében talán elmondhatjuk, tettünk valamit
az emberi kapcsolatokért, azért, hogy a
meglévõ szálak erõsödjenek, hogy új
kötõdések alakuljanak; hogy a rendezvénysorozatot megelõzõ komoly erõfeszítésekkel, körültekintõ szervezéssel jó
példát mutassunk: nehéz idõkben is van
lehetõség arra, hogy színvonalas programok szülessenek, hogy segítsük a szabadidõ tartalmas eltöltését, hogy értéket
teremtsünk közösen, összefogva akkor is,
ha erre pénzügyi lehetõségeink semmilyen alapot nem nyújtanak.
Az emberi erõforrásokra, a jó szándékra, a segítõ hozzáállásra mindenkor
számíthatunk a megálmodott nemes cél,
a közösség érdekében végzett áldozatos
munkánk során.
Kedves kollégák, ez az emberekbe vetett hit adjon erõt mindannyiunknak a
folytatáshoz változó világunk dolgos hétköznapjaiban... ■
(Bõvebben: www.kecelkonyvtar.hu)
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Nézõcsúcsok Baranya
megyében az Országos könyvtári napok
rendezvényein
városok. Baranya kisvárosaiban Dékány
Ágnes bábmûvész tartott elõadásokat,
ahol nem csak az ovisok, de a kisiskolások is tátott szájjal figyelték a meséket.
A falvakban közös programon vettek
részt idõsek és fiatalok, generációk találkoztak, felelevenítették a helyi hagyományokat, közösen töltöttek el pár órát a
könyvtárakban.
Az emberi kapcsolatok fontosságát helyezte középpontba idén az Országos
könyvtári napok (OKN) programsorozat,
amelyhez a szokásokhoz híven a Dél-dunántúli Regionális Könyvtár és Tudásközpontban mûködõ Csorba Gyõzõ
Könyvtár is csatlakozott. Baranya megye
könyvtárai, könyvtárosai és természetesen az olvasók is minden évben valódi
ünnepként élik meg ezt az októberi hetet,
hiszen ekkor számukra tényleg minden a
könyvtárról szól.
A hét eseményeit a család, a baráti
kapcsolatok, az egymásra figyelés, egymás segítése, a befogadás és az elfogadás
szempontjait szem elõtt tartva igyekeztünk körbejárni.
A statisztikák összesítése szerint országos szinten Baranya megye kiemelkedett a rendezvénysorozatba bevont települések legmagasabb számával.
Az intézmény október 7. és 14. között
a 127 települési könyvtárt bevonva, 245
programmal készült, és összesen 8429
olvasót mozgatott meg, ezzel is erõsítve a
baranyai könyvtárak kapcsolatait. A megye legkisebb települései is ugyanúgy kivették részüket a programokból, mint a
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A résztvevõk közül 2904 fõ volt tizennégy év alatti, õk többek között intézményünk Körbirodalom elnevezésû gyermekkönyvtárában (a Tudásközpontban)
élvezhették Méhes Károly KitKat címû,
pécsi vonatkozású mesekönyvének bemutatóját, játékos ismeretterjesztõ foglalkozásokon vehettek részt, vagy akár
zenével színesített programon ismerkedhettek a magyar nyelv szépségeivel.
A gyerekkönyvtár idén a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával lehetõséget kapott arra, hogy egy könyvtárhasználati
foglalkoztató kiadványt készítsen.
A Csorba Gyõzõ Könyvtár célja a minél
korábbi olvasásra nevelés, a bemutatott
Körbi/rodalom téged vár címû interaktív
foglalkoztató füzet már a második hasonló célú és tartalmú kiadvány a sorban.
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Miközben a gyerekek a Körbirodalomban töltötték idejüket, addig szüleik
több kiállítást is megtekinthettek a Tudásközpont kiállítótereiben. Steiner Lídia
pécsi illusztrátor játékos képei sokak arcára csaltak mosolyt, Jankovics Marcell
pedig rajzait hozta el könyvtárunkba.
Egy egyedülálló, egyszeri irodalmi kiállítást is szerveztünk, amit intézményünk
az októberben hatvanéves Parti Nagy Lajos tiszteletére állított össze. Az író korábban könyvtárunk munkatársa volt, így
különösen megtisztelõ volt, hogy „hazajött”, és majdnem családi körben ünnepelte velünk ezt a jeles évfordulót egy
író-olvasó találkozó keretében. A családi
kör ebben az esetben egy pici magyarázatot igényel, hiszen a nyilvános rendezvény annyira népszerû volt, hogy több
mint százötvenen hallgatták az író gondolatait, mondhatni még a „csillárokon is
lógtak” az érdeklõdõk.

Jankovics Marcell
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Jankovics Marcellt sem csak a grafikáival láttuk vendégül, hiszen a rendezõ
a teljesség keresésérõl beszélt a mese, a
film és az álom kapcsán.
Az emberi kapcsolatok témájában a
családokra és a szülõkre is gondoltunk.
Vendégül láttuk a Kenguruzseb Egyesületet, amely az örökbefogadó szülõk kezdeményezésére alakult. Az érdeklõdõk
egy elõadást hallgathattak Befogadás, elfogadás, másság – örökbefogadott gyerekek címmel.

Parti Nagy Lajos

A hét folyamán egy kreatív, humoros
játékkal is vártuk a szülõket, amely rámutatott a szülõi szerep szépségeire, nehézségeire a csecsemõkortól egészen a
kamaszkorig. Hagyományos módon ebben az évben is megrendeztük az egészségnapunkat, ahol különbözõ szûrõvizsgálatokkal és életmódtanácsokkal látták
el olvasóinkat.
Az ismeretterjesztõ elõadások sem
maradhattak ki a rendezvények sorából.
A Csorba Gyõzõ Könyvtár havonta több
ilyen eseményt rendez, októberben az
OKN hetében sûrítettük ezeket és hallgattuk meg többek közt, zenemûtárunk
vendégeként, Simon Géza Gábor zenetörténész, dzsesszkutatót, aki népes érdeklõdõ tábor elõtt mesélt a magyar írók
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és költõk dzsesszel kapcsolatos élményeirõl. Elõadását saját értékes zenei archívumából válogatott zenével színesítette.
A kisebbeket sem hagytuk ki a zenei
programokból, közös énekléssel, játékos
nyelvtanulással mozgattuk meg a horvát,
német, magyar nyelvet beszélõ és tanuló
kisiskolásokat.
A zene mellett a történelem is elõkerült. Mi közünk van ma az oszmán hódoltság korához? – tette fel a kérdést
Horváth Viktor író egy közönségtalálkozó keretében.
A megye könyvtárosai is minden évben összegyûlnek ezen a héten, idén Siklós látott vendégül bennünket. A korábbi
évek szokása szerint az OKN hetének
szerdáján szakmai nap keretében találkozunk, ahol megosztjuk egymással tapasztalatainkat, és persze a kikapcsolódásra is
jut idõ. Idén az eszéki, aradi és szliveni
határon túli magyar és partnerkönyvtárak
igazgatói vettek részt a találkozón; és
elõadásaikkal segítették szakmai munkánkat, betekintést adtak intézményük
mûködésébe. A szakmai találkozón a
KSZR-ellátás (Könyvtári Szolgáltató
Rendszer) új modelljének eddigi tapasztalatai is szóba kerültek.

Egy különleges programmal is vártuk
olvasóinkat a héten, ez pedig az „élõ
könyvtár” volt, ami éppúgy mûködik,
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mint a hagyományos könyvtár, csakhogy
itt az olvasók egy személyt kölcsönöznek
ki „könyvként”. Ebben az ideiglenes
könyvtárban könyv és olvasója között
személyes párbeszéd teremtõdik a kölcsönzés idejére. Emberjogi témákról,
elõítéletekrõl lehetett kérdezni a „könyveket”.

A városszerte már ismert retrokönyvvásárunk az OKN szombati napján is kinyitott. A megszokott könyvritkaságok és
bakelitlemezek mellett most egy kiállítást is megtekinthettek az érdeklõdõk,
továbbá egy diavetítéssel egybekötött
elõadást is meghallgathattak a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatósága közremûködésével. Az érdeklõdõket különbözõ
játékokkal, vetélkedõkkel, arcfestéssel is
várták a munkatársak.
A könyves vasárnapon, a hét lezárásaként megbizonyosodhattunk arról, hogy
Janikovszky Éva kicsiknek és nagyoknak
írt alkotásain nem fog az idõ. Ha én felnõtt volnék címû mûvébõl elsõsorban
hat–tíz éves gyerekeknek állított össze
egy vidám, a nézõkkel is párbeszédet
folytató mûsort Horváth Lili színmûvésznõ.
Az OKN hetében online játékokkal,
totóval és különféle interaktív kezdeményezésekkel is készültünk. Az olvasók
szavazhattak kedvenc könyvtárosukra,
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üzenõfalon ajánlhattak egymásnak olvasnivalót, illetve leírhatták, mit jelent számunkra a könyvtár.

Nem csak a könyvtárakban és szolgáltatóhelyeken szerveztünk eseményeket,
hanem a könyvtárbuszunkon is. Baranya
megye 53 településén látunk el könyvtárbuszos szolgáltatást. Az Országos könyvtári napok programjaiba bevontuk az
összes ellátott települést. Totót készítettünk az emberi kapcsolatokról gyermekek és felnõttek részére. A kvízt online
formában a könyvtárbusz számítógépein
tölthették ki az olvasók. Készítettünk továbbá papíralapú keresztrejtvényt is az
emberi kapcsolatokról, valamint a
könyvtárbuszról, amelyet szintén a helyszínen tölthettek ki a betérõk kisebb-nagyobb ajándékokért.
A család, a barátság, a helyi kapcsolatok mind értékek. Ezen a héten talán sikerült még jobban elmélyíteni ezeket
rendezvényeinkkel. A rendezvénysorozatnak ez volt a legfontosabb üzenete: figyeljünk egymásra, keressük egymás társaságát, és próbáljunk az év minden napján úgy élni, hogy nem egymás mellett,
hanem egymással, egymásért teszünk.
Jövõre, Baranya, ugyanitt! ■
Összeállították:
a Csorba Gyõzõ Könyvtár munkatársai
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Csókolom, pókmajom! Avagy kortárs gy

A 2013. évi õszi könyvtári héten a Heves
megyei programok egyik meghatározó
vonulatát a kortárs gyerekirodalom alkotóival szervezett találkozók jelentették.
Apcon, Zagyvaszántón és Petõfibányán Varró Dániel költõ látogatott el a
községi könyvtárakba, ahol elõbb abba
avatta be a gyereket, hogyan lesz az emberbõl költõ, majd egy szerepjáték kapcsán meg is mozgatta a közönséget. Boldogon Lackfi János író, költõ rappelte
együtt verseit a faluból összegyûlt hallgatósággal. A gyöngyösi és a hatvani városi könyvtár kicsinek bizonyult ezen a héten: Berg Juditnak szinte alig jutott hely,
annyian érkeztek a vele szervezett találkozókra. Az írónõ nemcsak a történetei
könyvvé formálódásáról mesélt, de önmagáról is sok „titkot” elárult, és kitartóan válaszolt a véget nem érõ kérdésekre.
A hatvani Ady Endre Könyvtárban a gyerekek a könyvei ihlette illusztrációs kiállítással várták Berg Juditot, amelyet õ
meghatódva szemlélt, majd a fényképezõgépe segítségével haza is vitt. Egerben
a könyves vasárnapon Kiss Ottó íróval,
költõvel és Lovász Andrea irodalomtörténésszel, gyerekirodalom-kritikussal találkozhattak az érdeklõdõ gyerekek és felnõttek. Itt a találkozóra nem hagyományos értelemben vett könyvtári helyszínen, hanem a plázakönyvtárban került
sor, ahol Kiss Ottó saját verseibõl olvasott fel, és interaktív játékra hívta a gyerekeket, majd Lovász Andrea a szülõket
próbálta meg elkalauzolni a kortárs gyerekirodalom útvesztõiben. A nap külön
érdekessége az volt, hogy a Barni világot
Könyvtári Levelezõ/ lap • 2013. november

yerekirodalmi kalandok Heves megyében
✒ Komlóné Szabó Ágnes

lát címû könyvben Kiss Ottó által megálmodott és Takács Mari által megrajzolt
maci életre kelt a szorgos gyerek- és
anyukakezek, valamint az anyagok, cérnák és tûk segítségével.
Programjainkon arra a kérdésre kerestük a választ (hol nyíltan, hol rejtetten),
hogy miért jó a modern magyar gyerekirodalom, miért érdemes kortárs mûveket
olvasni és hogyan lehet tájékozódni a
mai magyar gyerekirodalomban. Egerben Lovász Andrea navigálásával ráadásul még abba is bepillantást nyerhettünk,
hogy milyen izgalmas folyamatok zajlanak most ezen a területen.

Berg Judit Hatvanban

festményeirõl: a hatás nem marad el. Az
egri rendezvényen rálátást kaptunk arra
is, hogy egy-egy illusztráció mennyire
más színezetet ad egy könyvnek. Példaként Máté Angi klasszikusan, szépen elmesélt történeteit vettük sorra, amelyekbõl az elsõ kötetet (Volt egyszer egy)
Sulyovszky Sarolta, a másodikat (Ez egy
susogó levél) Keszeg Ágnes illusztrálta.
Bár a szövegek nagyon hasonlók, az illusztrációk miatt a két kötet teljesen más
hatással volt a közönségre.
…mert vagány:
Az õszi könyvtári héten megyénkben
Lackfi János „barátja”, Tüdõ Gyuszi volt
a legvagányabb. Õ ugyanis nem fogta
vissza magát: kinyitotta a száját, olyat is
látott, hallott, amit – talán – nem kellett
volna, és nem átallotta meg is fogalmazni ezekkel kapcsolatban a véleményét.
Igazi vásott kölyök õ, ráadásul ugyanazok a kényes kérdések foglalkoztatják,
mint szinte minden kamaszt (így a boldogi könyvtárban összegyûlteket is): a
szexualitás, a halál és a világ keletkezése.

Miért jó tehát a kortárs magyar
gyerekirodalom?
…mert szép:
A mai gyerekkönyvekben a szöveg és
a kép; a tartalom és a tipográfia egységétõl a könyv önmaga kommunikál. Legyen szó Szegedi Katalin kincsekbõl és
kacatokból készült kollázstechnikájáról,
Kárpáti Tibor abszurd pixelgrafikáiról
vagy épp Takács Mari kísérletezõ akrilKönyvtári Levelezõ/ lap • 2013. november

Lackfi János Boldogon
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mindjárt kedvet is csinálva hozzá (a
könyvtári polcokról a találkozó után
gyorsan elfogytak a kisegér történeteirõl
szóló kötetek). Berg Judit segítségével a
gyöngyösi gyerekek aztán már nem csak
a Rumini-könyvek, de a képzeletük segítségével is kalandoztak: a fejük fölött a
könyvtár csillárjai egyszer csak propellerként kezdenek forogni, szélvihart támasztva a teremben…

…mert merész:
A modern gyerekirodalom nem akar
mindenáron tanítani. Példaként az egri
plázakönyvtárban Czigány Zoltán Csoda
és Kósza címû könyvsorozatába lapoztunk bele, amelyben a két ló végigpofátlankodja a világot, kabarét csinál a történelembõl és a földrajzból, miközben mi a
hasunkat fogva nevetünk az író görbe
mondatain: az íróén, aki ezekkel a könyvekkel – ahogy Lovász Andrea fogalmazott – felszabadította a magyar gyermekirodalmat.
A merészséget igazolja még a modern
gyerekversek szokatlan szóhasználata is,
amelyre a legjobb példákat a Friss tinta!
mai gyerekversek címû antológiában találunk.
…mert izgalmas:
Márpedig a gyerekek izgalmas, kalandos történeteket szeretnek olvasni. Mint
amilyen a Rumini. Hatvanban és Gyöngyösön kiderült, hogy a Ruminirõl szinte
már mindenki hallott. Szinte… Aki azonban még nem jutott hozzá, annak az elsõ
fejezetet felolvasta a könyvbõl az írónõ,
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…mert vicces:
Elõször is képileg, mint például
Piskolti Bernadett és Kárpáti Tibor Pápaszem címû könyve, amely vizuális segítséggel világít rá olyan, minden gyereket
izgató kérdésekre, hogy mi a különbség
az úszósapka és az úszó sapka között.
Másodszor helyzetkomikumilag, mint
Lackfi versei, akinek a köteteit már kézbe venni is „trendi”. Harmadszor humoros a rímeket tekintve: Varró Dániel
Nem, nem, hanem címû kötetébõl (mint
megtudtuk, a kötet maga egyetlen vers)
és a Fürdetgetõ címû vers rímeit például
nagy mosolygások közepette a találkozók közönsége is megpróbálta kitalálni.
De jelen van a kortárs gyerekirodalomban az angol humor is, így például
Darvasi László Pálcika, ha elindul címû
könyvének rövid, csattanós történeteiben.
…mert megszólít és eleven:
Berg Judit négy gyermek édesanyja.
Lackfi János öt-, Varró Dániel kétgyerekes apuka. Lovász Andrea és Kiss Ottó
három gyereket nevel közösen. Valamennyien kiválóan értenek tehát a gyermekek nyelvén, gyermekeik problémái
átszövik a mindennapjaikat. Berg Judit
például elmesélte, hogy legelsõ könyvéKönyvtári Levelezõ/ lap • 2013. november

nek, a Hisztimeséknek az ötletét legidõsebb lánya kiskori makacsságai adták.
A kortárs regények és versek tehát a mai
gyermek nyelvén szólnak, jól ismerik a
problémáikat – így aztán az olvasók rögtön azonosulni tudnak a szereplõkkel.
Rendezvényeinken ugyanakkor megállapítást nyert az is, hogy a jó gyerekkönyv nem csak a gyerekhez, de a szülõhöz is szól – ahogy Lackfi János fogalmazott: már csak üzleti okból is, hiszen
a szülõ veszi a könyvet. Lovász Andrea
azonban ezt azzal egészítette ki, hogy a
jó gyerekkönyv megérint felnõttet, gyereket egyaránt, sõt vannak olyan könyvek
(például Dániel András Kicsibácsi és
Kicsinéni (meg az Imikém) vagy Kiss Ottó Lilliputi trónkövetelõk címû mûve),
amelyek inkább a felnõtteknek szólnak.
És nem szabad megfeledkeznünk egy
harmadik célszemélyrõl sem: a gyerekben rejlõ felnõttrõl, aki csak késõbb ért
meg bizonyos, versekbõl belévésõdött
dolgokat.

Nem „itt a vége”
Az õszi könyvtári hét véget ért – nem
értek véget azonban Heves megyében a
kortárs gyerekirodalom útjain tett barangolások. A megyében két könyvtári blog
is az irodalomnak erre a szegletére épít: a
több éve stabilan mûködõ gyöngyösi
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Költögetõ blog (http://koltogeto.blog.hu),
illetve az egri megyei könyvtár Nyisd
ki a világot! blogján pár hónapja
indult Tintanyalók programsorozat
(http://brody.iif.hu/nyisdkiavilagot/
Tintanyalók). Mindkét blog versírásra
buzdítja az általános iskolás korosztályt,
mégpedig a ma élõ költõk verseit használva eszközként. A szerkesztõk célja,
hogy a kortárs irodalom segítségével közelebb hozzák az általános iskolás korosztályt a versekhez, és rávilágítsanak arra, hogy a mai versek éppolyan kedveltek
lehetnek a körükben, mint amennyire egy
jó regény – hiszen a nekik szóló kortárs
versek közvetlen hangnemben, az õ nyelvükön íródtak. A két egymástól függetlenül született versíró blog arra épít, hogy a
gyerekek otthonosan mozognak az internet világában, talán szívesebben írnak le
egy, a fejükben pattogó rímet, ha azt az
internetre kell begépelniük – ugyanakkor
ez a forma lehetõséget ad a kommentelésre, az ötletek alapján a versek
további javítgatására is.
Az online versírás mellett az egri megyei könyvtár mint szolgáltató könyvtár
rendhagyó irodalomórákat szervez a megyei könyvtári szolgáltató rendszer
könyvtáraiba, amelyeken az alsós osztályok a tilos-versek világával, a felsõsök
pedig a kortárs versek humorával ismerkednek. Azt reméljük, hogy a programsorozat végén, ha egy falusi kisiskolában az
egyik kisiskolás úgy köszön oda a társainak reggel az iskola kapujában, hogy Csókolom, pókmajom! válaszként nem erõbõl
elhajított papírgalacsinok repülnek majd
felé, hanem legfeljebb egy lazán odadobott Csákány, csótány!, mert mindenkinek
Kárpáti Tibor azonos címmel megjelent
könyve jut majd az eszébe. ■
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XIX. Vas megyei könyvtári nap
✒ Virághné Vámos Kitti

„Tudomásul kell venni, hogy a technikai
eszközök puszta jelenlététõl, új e-könyv
olvasóktól stb. nem lesz innovatív a
könyvtár. A professzionalizmus azt is
jelenti, hogy sem a technika mesterének,
sem rabszolgájának nem kell
tartanunk magunkat.”
(Koltay Tibor)

Szakmai napunkat 1995 óta rendszeresen
szervezzük aktuális témában, változó
helyszínekkel, fõként Vas megye könyvtárosai számára, de idõnként regionális,
sõt határon átnyúló partnerkapcsolati
kört érintõen is. Programunkon mindig
olyan témát dolgozunk fel, amely könyvtártípustól függetlenül, a teljes könyvtáros társadalmat érdekelheti, érintheti.
Október 7-ei rendezvényünk helyszíne és házigazdája a szombathelyi Berzsenyi Dániel Könyvtár volt. Kialakított tradíciónkat követve köszöntöttük a térség
községi könyvtáraiban hosszú évek óta
kitartó, lelkiismeretes munkát végzõ kol34

légákat. Szombathely Megyei Jogú Város
képviseletében Lazáry Viktor alpolgármester nyitotta meg szakmai tanácskozásunkat.
Idei programunkat az Új médium az
olvasás- és könyvkultúrában címmel hirdettük meg. A hagyományos dokumentumszolgáltatás bõvítési lehetõségeirõl,
az e-könyvek könyvtári esélyeirõl, az ehhez kapcsolódó kétségekrõl, a technikai,
szerzõi jogi és kiadói problémákról értekeztünk, hazai és ausztriai elõadók
közremûködésével. Tájékoztatókat hallhattunk a megyei és az egyetemi könyvtárban újonnan bevezetett elektronikus
szolgáltatásokról. Vendégünk volt Koltay
Tibor tanszékvezetõ fõiskolai tanár
(Szent István Egyetem), Kelemen László
igazgató (Magyar Média és Információs
Központ, Alsóõr), Kótai Katalin projektvezetõ (T-Systems, Budapest), Csuk
Csaba könyvtárigazgató-helyettes (Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria
Egyetemi Központ Könyvtára, Szombathely) és Votisky Zsuzsa ügyvezetõ igazgató (Typotex Elektronikus Kiadó, Budapest).
Koltay Tibor (E-könyvek: olvasás –
technológia – birtoklás) bevezetõjében
kitért olvasásszociológiai, olvasástechnikai kérdésekre: hogyan, mit és mennyit
olvasnak az újabb generációk, miként
változnak kognitív készségeink, az olvasás iránya, tempója, az olvasó figyelme
az ingerekkel dúsított hipertextes, internetes környezetben. A digitális technológiák gyors fejlõdése természetessé teszi
az e-könyvek széles körû terjedését, hétKönyvtári Levelezõ/ lap • 2013. november

köznapivá válását. A terminológia is letisztul, egyre inkább egységessé válik:
„Az e-könyv egyaránt magában foglalja
az interneten forgalmazott szöveget és az
olvasásához szükséges hardvereket, azaz
könyvolvasó készülékeket. A szöveg a
hardvertõl nem választható el és nem írható újra. Továbbra is hozzájuthatunk
olyan könyvtartalmakhoz, amelyeket aztán asztali számítógépünkön, notebookon, PDA-n és más eszközökkel
olvashatunk. A PDF és a HTML nem tartozik szorosan az e-könyvek közé.” Az
igazi és izgalmas problémát a birtoklás,
az ellenõrzés és a fogyasztói magatartás
kérdése jelenti. Az e-könyveket nem
vásároljuk meg, nem kerülnek a tulajdonunkba, csak licencszerzõdéseket kötünk, így kérdéses az eladásuk, kölcsönzésük és ajándékozásuk is. A digitális
világban a fizetés elektronikusan történik, ami lehetõséget ad a fogyasztói szokások megfigyelésére, az adatgyûjtésre,
elemzések készítésére. Az e-könyvek olvasása eszközhöz kötött, melynek alkalmazása mindenképp bonyolultabb, mint
a nyomtatott könyvé, azonban ez egyre
kevesebb használónak okoz problémát,
hiszen a kínálat, az olvasóeszközök
száma, de a kereslet is folyamatosan növekedik. A nyomtatott könyveket megvásárolhatjuk, megtarthatjuk, kölcsönadhatjuk, eladhatjuk. A könyvtárakban nem
ellenõrzik az olvasókat, a könyvesboltokban a készpénzes fizetés is megõrzi a vásárló névtelenségét, a kiadók pedig nem
is ismerik vásárlóikat, hiszen minimális
mennyiségû könyvet adnak el közvetlen
értékesítéssel. Az e-könyv kiadója sokféle korlátozást, tilalmat érvényesíthet a
felhasználóval szemben – megtilthatja
a másolást, a más formátumba konvertáKönyvtári Levelezõ/ lap • 2013. november

lást, a nyomtatást, a továbbadást, de korlátozhatja az olvasások vagy éppen a kimásolható idézetek számát is –, melyek
be nem tartása esetén a könyv megsemmisítheti önmagát, de akár fel is jelentheti olvasóját. A DRM-rendszerek („a digitális tartalmakhoz való hozzáférést
lehetõvé tevõ, szabályozó technikai, mûszaki hardver- és szoftvereszközök”) segítségével ellenõrizhetõvé, korlátozhatóvá válik a hozzáférés és a felhasználás.
Ez újabb kérdéseket, egyebek mellett a
magánszféra sérülésének problémáját veti fel, hiszen így az e-könyvek használóinak olvasási szokásai követhetõvé, rögzíthetõvé válnak. Az ma már tény, hogy
az e-könyvek a nyomtatott könyvek mellett kiharcolják a maguk helyét, részei
lesznek a könyvtári gyûjteményeknek.
Jelenleg a magyar könyvtárak nyolcvan
százaléka rendelkezik e-dokumentummal, húsz százaléka birtokol valódi
e-könyvet. Az e-könyvolvasók kölcsönzése még nem számottevõ. A könyvtárak
részérõl nagyon sok kérdés merül még
fel az e-könyvek könyvtári gyûjteménybe
kerülése, a technikai infrastruktúra hiánya és a szolgáltatás mikéntje miatt egyaránt. Koltay Tibor zárógondolatával
mindannyian egyetérthetünk: „a mûvészi
kivitelû nyomtatott könyv sokáig meg
fogja õrizni szerepét, más területeken a
digitális médium nyújtotta elõnyök fontosabbak”.
Kelemen László Roman Huditschnak,
az eisenstadti AK-Bücherei könyvtárvezetõjének elõadását (Ausztriai tapasztalatok az e-könyvek világából) tolmácsolta a résztvevõknek. Az AK digikönyvtár
2011 márciusa óta Ausztria legnagyobb
digitális tartalomszolgáltatója. Állománya, mely kezdetben megközelítõleg tíz35

ezer e-bookból állt, ma már meghaladja
a tizennégyezer példányt. Cél az évi
harminchárom százalékos gyarapodás elérése, az egyre növekvõ igények kiszolgálása érdekében. A digikönyvtár folyamatosan a felhasználók rendelkezésre áll,
függetlenül a lakóhelytõl, nyitvatartási
idõtõl. A hozzáférés feltételeit a tartományok maguk határozhatják meg, így ez
térségenként eltérõ lehet. Burgenlandban
például a használat díjmentes, így próbálják a földrajzi adottságokból és a
rossz könyvtári ellátásból adódó hátrányokat leküzdeni (több mint ezer olvasó
van a tartományban, s hetente tíz-húsz új
felhasználó veszi igénybe a szolgáltatásokat). A regisztráció egy online kérdõív
segítségével történik, melynek kitöltése
után elérhetõvé válnak a hozzáféréshez
szükséges kódok. Jelenleg egy felhasználó egy alkalommal összesen nyolc egységet tölthet le, két hétre. A kölcsönzési idõ
lejárta után a fájl már nem nyitható meg.
Lehetõség van a dokumentumok többszöri letöltésére és elõjegyzésre is.
Kótai Katalin (Mobil eszközökre alkalmazott elektronikus katalógus a
megyei könyvtárban) elmondta, hogy alkalmazkodva a fiatalok eszközhasználatához, a mobil eszközökkel elérhetõ szolgáltatások kialakításához szükséges
fejlesztések, az OPAC ilyen elérhetõvé
válása, lekérdezhetõsége a megyei
könyvtár által 2012-ben benyújtott,
TÁMOP-3.2.4.A-11/1-2012-0045 kódszámú (A Berzsenyi Dániel Könyvtár
nem formális képzést támogató szolgáltatásainak fejlesztése) pályázatban szerepelt feladatként. Ezt az igényt „mobilos
világunk” tette szükségszerûvé, hiszen
okostelefonjaink mind a szabadidõs tevékenységünket, mind a munkánkat segítõ
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eszközökké, személyes társainkká váltak
az elmúlt években. Az eNET-Telekom
2012. évi adatai alapján Magyarországon
6,8 millió hagyományos mobilt és
2,4 millió okostelefont tartanak nyilván.
Az okostelefon-használat leginkább a
harmincöt–negyven éves korosztályba
tartozó, felsõfokú végzettségû, nagyvárosban élõ emberekre jellemzõ, a használók hatvan százaléka internetezik,
ötvenhárom százaléka e-mailezik, negyvenöt százaléka látogat közösségi oldalakat, nyolc százaléka vásárol mobillal.
A T-Systems mobilibri könyvtári alkalmazása táblagépek, mobiltelefonok használatával éri el a könyvtári portálokat és
az integrált könyvtári rendszereket.
A könyvtár honlapjára kihelyezett QRkód beolvasásával automatikus konfigurálás történik, majd lehetõvé válik a katalógusban az egyszerû és az összetett
keresés. Mód van ISBN-szám alapján
történõ lekérdezésre is. Az olvasó tájékozódhat személyes adataiban (tagság érvényessége, egyenleg, kölcsönzések, elõjegyzések listája), mûveleteket végezhet
(elõjegyzés, hosszabbítás). Hozzáfér továbbá könyvtári adatokhoz (nyitva tartás,
elérhetõség stb.) is. Az OPAC mobil lekérdezésével korszerû eszközhasználat
valósul meg, mellyel az olvasóközönség
online lehetõségei bõvülnek.
Csuk Csaba (Tanulástámogatás másképp: a Nyugat-magyarországi Egyetem
Savaria Egyetemi Központ Könyvtár és
Levéltár tanulástámogató szolgáltatásai)
elõadásában mind az oktatói, mind a
hallgatói munkát segítõ digitális könyvtári szolgáltatásokat mutatott be.
A könyvtár weblapja az ingyenes Drupal
(CMS) rendszerre épül, mely az
okostelefonos megjelenítést is tudja keKönyvtári Levelezõ/ lap • 2013. november

zelni. A könyvtár TÁMOP-os fejlesztésének keretében valósult meg az Egyetemi
Tudástár (http://tudastar.nyme.hu), melynek feladata az egyetemen digitális formában felhalmozódó tudás (PDF-formátumú diplomamunkák és mellékleteik)
gyûjtése, tárolása, a teljes szövegû viszszakeresés biztosítása. A dokumentumok
csak helyben használhatók, nem nyomtathatók és nem másolhatók. A tudástár a
szöveges és képi formátumok mellett lehetõséget biztosít a video- és hangdokumentumok kezelésére is. Ugyancsak
hasznos és korszerû szolgáltatás az
Ephorus Ltd. cég plágiumkeresõje. Az
egyetemen készült szakdolgozatokról,
több mint egymillió weblap és
korábbi szakdolgozat összehasonlító
vizsgálata alapján, az oktatók plágiumkeresési jelentést kapnak. Az újdonságok
között kell megemlíteni az elõadásokról,
rendezvényekrõl a Podcast-csomagok
(kamera, állvány, hangosítás) segítségével készített videofelvételeket. A szolgáltatás keretében a könyvtár vállalja a
csomagok kölcsönzését, a felvételek elkészítésének megszervezését, a videók
feldolgozását és megosztását. A felsõoktatási portálon, a Savaria Egyetemi Központ könyvtárának saját csatornáján már
négyszáz felvétel áll a hallgatók rendelkezésére. Elõadások, oktatóvideók mellett rendezvényfelvételek, intézménytörténeti filmek, hallgatók alkotásai stb.
nézhetõk meg nyilvánosan, vagy az oktatók által meghatározott hozzáférési szabályok szerint. Hasonló lehetõség a
http://podcast.nyme.hu címen elérhetõ
videoportál-szolgáltatás, amely teljes
nyilvánosságot és letölthetõséget biztosít.
Votisky Zsuzsa elõadásában (Könyvtári esélyek az e-könyvek szolgáltatásában
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kiadói nézõpontból) hangsúlyozta, hogy
több és hatékonyabb párbeszédre lenne
szükség a kiadók és a könyvtárak között,
hiszen az e-könyvek terjedése megállíthatatlan, az elõregondolkodás és a fejlesztés nagyon fontos lenne. A kiadó
vezetõje rámutatott, hogy az e-könyvek
piaca Magyarországon egyelõre nagyon
kicsi, napjainkban még nem biztos, hogy
a befektetés megtérül. Az erõs DRMrendszer alkalmazásához kiadói összefogás szükséges. Ennek hiányában a
könyvtárak számára az e-könyvek kölcsönözhetõségét kiadója nem támogatja.
Annak azonban nincs akadálya, hogy
helyben használat céljára a könyvtár beépítse gyûjteményeibe azokat.
A szakmai programok után megtekintettük a nemrég felújított Iseum Savariense Régészeti Mûhely és Tárházat.
Jövõ évi szakmai napunk helyszíne
Kõszeg lesz, tematikája még bizonytalan,
azonban az biztos és nagy büszkeséggel
tölt el bennünket, Vas megyei könyvtárosokat, hogy 2014 õszén a XX. Vas megyei könyvtári nap szervezõi és résztvevõi lehetünk. ■
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A Füzéki István-emlékérem ez évi kitüntetettje:
Balázs Sándorné Veredy Katalin*
✒ Haraszti Pálné

Ötvenhét év telt el az óta a baljóslatú nap
óta. November negyedikét írunk ma is,
de most nem rezzen össze a lelkünk, hiszen emlékezésre és köszöntésre jöttünk
össze.

Szakmai életút és korrajz
„1934-ben születtem Budapesten, könyvtáros szülõk gyermekeként” – nyilatkozta egyszer és írta le sokszor önéletrajzában Balázs Sándorné Veredy Katalin.
Egy évben született Füzéki Istvánnal.
Könyvtáros diplomáját 1955-ben szerezte meg. Pályafutását az Országos Mûszaki Könyvtárban (OMK) kezdte. Oda
„irányították”1 – nagy örömére, hiszen
évfolyamából egyetlenként kapott budapesti munkahelyet. A korabeli mobilitási
szokásoktól eltérõen két év múlva azonban új állás után kellett néznie.
1958-ban ugyanis kényszerbõl kellett
elhagynia az OMK-t. Ennek elõzménye
az volt, hogy 1956-ban – huszonkét évesen – beválasztották az OMK forradalmi
bizottságába. A választás demokratikusan zajlott, a dolgozók névsorában jelölték ki a közbizalomra méltókat.

1 Az

odairányítás az adott korban központi munkahely- és munkaerõ-gazdálkodási gyakorlat volt.
A kijelölt munkahelyet el kellett fogadni. Ma sok
álláskeresõ fiatal könyvtáros örülne, ha irányítanák õket valahová. Arányt azonban ne tévesszünk,
ma sokkal nagyobb számban végeznek könyvtár
szakot.
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Egy vele készült interjúból tudható,
hogy mi is volt a feladata, s mit tett azokban a napokban. Õt jelölték ki páncélszekrény-felelõsnek – csakhogy a páncélszekrényt, amiben a munkatársak személyi anyagát õrizték addig, nyomban
felnyitották, majd kiosztották a káderanyagokat, s mivel a szekrény kiürült, végig nyitva is tartották. Mint ifjonti erõ,
segédkezett a belövések miatti rongálások helyreállításában. S tény, hogy mint a
bizottság tagja, részt vett az üléseken. Ez
vált késõbb a „bûnévé”, a forradalmi bizottság egyik ülésén ugyanis felmentették állásából az OMK igazgatóját és személyzeti vezetõjét is. Az OMK MSZMPpártszervezetének vezetõsége 1957 végén kezdte felülvizsgálni a forradalom
alatti történéseket, a munkatársak magatartását. Veredy Katalint felszólították,
hogy vonja vissza akkori nézeteit, és gyakoroljon önkritikát. Ezt õ megtagadta,
mert úgy érezte, hogy nem követett el
semmi elítélendõt. Felszólították, hogy
keressen magának másik munkahelyet.
Milyen veszélyek vártak rá? Munkahely nélkül maradni egyenlõ a „kmk”val, vagyis a közveszélyes munkakerüléssel, s ez büntetendõ volt. Ha viszont

*

Szomorúan értesültünk róla, hogy mielõtt
a laudáció megjelenésére sor kerülhetett volna, Balázsné Veredy Katalin végleg eltávozott közülünk. Ezzel az írással is búcsúzunk
tõle – a szerk.
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sikerül is elhelyezkednie, akkor számíthat arra, hogy majd „utánaszólnak”, és
így nehezítik meg a sorsát.
1958. februártól új munkahelye az Országgyûlési Könyvtár lett, amihez
Podonyi András igazgatóhelyettes ajánlása segítette. S igen, néhány nap múlva
„utánaszóltak”, „bûneit” ismertették a
köztudottan kommunista elkötelezettségû igazgatóval, Vértes Györggyel. Õ viszont állta a szavát, s vállalta az új munkatársért a felelõsséget. A szakmai munkához bizalmat adott, közösségi szerepvállalását azonban meggátolta.
Veredy Katalin elõször címleírói feladatot kapott, késõbb tájékoztató könyvtárosként dolgozott. Elsõként kapott a
könyvtárban tudományos munkatársi
rangot és ennek megfelelõ szakmai megbízásokat (ma kihívásnak nevezzük ezt),
például az ENSZ-gyûjtemény létrehozását, 1960-ban. A magyar tagság még igen
friss volt (1955). Az ENSZ nyilvános
szolgáltatásokat várt el letéti gyûjteményeitõl, így Magyarországon is hozzáférhetõvé váltak e nemzetközi szervezet hivatalos iratai és kiadványai, angolul és
franciául is.
A kitüntetettet jeles jogászok már a
hatvanas években bevonták az Acta
Juridica szerkesztési munkáiba, s ez elvezette õt a jogi egyetemi tanulmányokhoz.
Jogász-könyvtárosként évtizedekig
aktívan részt vett a magyar jogi szakirodalomról készülõ bibliográfia készítésében.

2

Dr. Witzmann Gyula 1937-tõl vezetõségi tagja,
majd 1938 és 1942 között fõtitkára volt a Magyar
Könyvtárosok és Levéltárosok Egyesületének.
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Szakmai közéleti szerep: egyesületi
munka
Veredy Kata a Magyar Könyvtárosok
Egyesülete tagjaként, majd – édesapja,
Witzmann (Veredy) Gyula2 nyomdokain
haladva – annak elnökségében is szolgálta a szakmát: 1976 és 1986 között az
egyesület egyik titkára volt.

Felsõvezetõi eredmények
Bár igazi vezéregyéniség volt, sosem törekedett a vezetõi posztokra. A megbízatások, felkérések azonban természetszerûen utolérték: osztályvezetõ-helyettes,
majd osztályvezetõ, fõigazgató-helyettes, s késõbb fõigazgató lett
(1983–1989).
Saját bevallása szerint a felsõvezetõi
megbízatását nem szerette, emberileg
idegennek érezte. Immár nemcsak szakmai kérdésekkel, hanem személyzeti feladatokkal és gazdasági ügyekkel is felelõsen kellett foglalkoznia. S mégis: szigorodó és nehezedõ pénzügyi keretek között megõrizte, sõt fejlesztette a könyvtár
szolgáltatóképességét, megújította és
megerõsítette a könyvtár középvezetését.
Kovács Mátéról tudjuk, hogy nemcsak
egyházi gyûjteményeket mentett meg
debreceni korszakában, hanem azok érdemi kezeléséhez és feltárásához értõ,
másutt el nem fogadott értelmiségieket
alkalmazott. A tettek és a gondolkodásmód hasonlatossága és hatékonysága miatt érdemes itt rávilágítanunk arra a káderfejlesztésre, amely Balázs Sándorné
Veredy Katalin (a szakmának mindig:
Veredy Kata) fõigazgatói munkásságához köthetõ: a negyvenes évek végén a
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Külügyminisztériumból „megbízhatatlanságuk” miatt elbocsátott, többdiplomás és poliglott munkatársakat alkalmazott a nyolcvanas évek közepén – ezzel
megteremtve a személyi erõforrást több
új, sikerrel bevezetett információs szolgáltatáshoz.
Közvetlenül a rendszerváltást megelõzõ idõszakban a képviselõk kisebb csoportja3 kapcsolatot keresett a politika
iránt érdeklõdõ szakemberekkel, politikusi érvrendszerük elmélyítése érdekében. Az ún. Demokrácia Csomagterv kialakításakor ilyen összejöveteleken hallgatták meg Sólyom László, Bihari Mihály
álláspontját. Ehhez az eszmecseréhez a
könyvtár vezetése biztosított helyet: így
a parlament épületében, de mégsem hivatali helyiségeiben jöhettek létre e találkozók.
Elfogadott szakmai vélemény, hogy az
Országgyûlési Könyvtár Vályi Gábor és
Veredy Kata vezetése alatt vált modern
közgyûjteménnyé. Nemcsak a gyûjtemény összetétele, hanem tartalmi feldolgozottsága, a számítógépesítés bevezetésében vállalt úttörõ szerepe miatt is igaz,
hogy 1990-ben a régióban a legfelkészültebb parlamenti könyvtár az Országgyûlési Könyvtár volt. Ezt még az amerikai
Kongresszusi Könyvtár is elismerte, ami-

3

Király Zoltán és tizenöt képviselõtársa
http://mek.oszk.hu/01900/01961/html/02.htm
4 Az

Országgyûlés 1991-ben emelte vissza szervezetébe hajdani könyvtárát, a nyilvános funkció
meghagyásával.
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kor a közép- és kelet-európai országok
parlamentjeinek szóló Frost-programot
elindították.
Veredy Kata a nemzetközi kapcsolatok építésében elõdje, Vályi Gábor nyomán haladt. Évekig vezetõségi tagja volt
az IFLA parlamenti könyvtári szekciójának, az IFLA egyik legnagyobb létszámú, a legtöbb ország képviselõjét felvonultató, „legszínesebb”szekciójának
(http://www.ifla.org/services-for-parliaments).
A IALL-ban, a jogi könyvtárak nemzetközi szövetségében (http://iall.org/)
igazgatótanácsi tag volt. Két budapesti
helyszínû IALL-konferencia szervezését
vezényelte le. Miközben a könyvtár nemzetközi reputációját is növelte, jelentõs
személyes szakmai sikert is aratott. Az
IALL – fõigazgatói posztjának letétele
után – három évre elnökévé választotta
(1992–1995).
Az Országgyûlési Könyvtár 1952-tõl
csak névtábláján hordozta e különleges
jelzõt, hiszen a parlamenti felügyelet alól
kiemelték. A kultusztárca felügyelete alá
sorolták, egyben nyilvános könyvtárrá is
minõsítették. Az Országgyûlési Könyvtár
megszûnt a törvényhozást szolgáló
könyvtár lenni.4
Az ifjúság okulása miatt említendõ,
hogy az ebben az idõszakban összehívott
országgyûlések évente csak néhány alkalommal üléseztek, s az éves törvényhozási „ráta” nem érte el a tízet sem. A parlament folyamatos jogalkotó funkcióját valójában a Népköztársaság Elnöki Tanácsa
töltötte be 1989-ig.
Mindennek azért van jelentõsége, mivel 1952 és 1991 között politikailag
„szélcsendes” munkahelynek számított
ez az országos szakkönyvtár. Miközben a
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könyvtárra látszólag nem irányult az államhatalom figyelme, hiszen a vezetõi
politikailag mind „megbízhatók” voltak,
1983-ban (!) Balázs Sándorné Veredy
Katalin fõigazgatói kinevezése jelentõs
pártellenállásba ütközött. Vályi Gábornak
minden összeköttetését latba kellett vetnie ahhoz, hogy utódjának kiválasztását
sikerre vigye.

A kitüntetésre méltó
Balázs Sándorné Veredy Katalin az Országgyûlési Könyvtárat több mint ötven
évig szolgálta. 1989-es önkéntes nyugdíjba vonulása után is a könyvtár munkatársa maradt. Ekkortól bibliográfusként dolgozott. Aktívan kivette a részét a magyar
jogi szakirodalomról készülõ bibliográfia
készítésébõl – írtuk le ezt a szikár tényt a
kitüntetési javaslatban. A kitüntetett e
bibliográfusi munkát beosztott könyvtárosként, fõigazgató-helyettesként, majd
fõigazgatóként, késõbb nyugdíjas könyvtári munkatársként is, tehát évtizedeken
át a legmagasabb szakmai színvonalon
végezte, rugalmasan átállva a manuális
szerkesztésrõl a számítógépes feldolgozásra. Amikor az Országgyûlési Könyvtár újra parlamenti könyvtárrá vált 1991ben, a magyar jogi szakirodalom bibliográfiája az egyik legfontosabb forrássá
vált a képviselõi tájékoztatásban.
Példaértékû kitartásra és elkötelezettségre vall a kitüntetett credója: „A rendszeres bibliográfiai munkát folyamatosan
kell csinálni, mert ha az ember valamiért
abbahagyni kényszerül, soha többé nem
lesz már ideje, hogy azt bepótolja.”
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Megbecsülés, tisztelet
Korántsem véletlen, hogy az ezredforduló
táján
alapított
Ghyczy-díjat
(http://www.ogyk.hu/regi_honlap/konyvt
/rovtortenet/ghyczy.html), amelyet az
Országgyûlési Könyvtár közösségi szavazata alapján ítéltek oda, Veredy Kata
immár nyugdíjas munkatársként kapta
meg. Kitüntetései között – saját bevallása
szerint – szívéhez ez áll a legközelebb.
Az MKE Jogi szekciója mind szakmai
kiválósága, mind az 1956-ban kapott közösségi megtiszteltetésre és a jószándékú
feladatvállalására tekintettel Balázs
Sándorné Veredy Katalin Füzéki Istvánemlékérem kitüntetésben való részesítését kérte a bírálóbizottságtól. Õszintén
reméljük, hogy e kitüntetés számára nem
csak újabb szakmai elismerést, hanem
örömet is jelent – hiszen mély megbecsülést és tiszteletet fejez ki a jogi könyvtárosság úttörõ személyisége iránt. ■
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Közhírré tétetik
Színek az életembõl
✒ Petrozsényi Eszter

Ezzel a címmel foglalta össze Bács Ferenc Jászai-díjas érdemes mûvész, a
Magyar Köztársaság kiváló mûvésze elõadóestjének lényegét.
A mûsor kezdetén – ahogyan minden
alkalommal – a Menner Bernát Zeneiskola növendékeinek kamarakoncertje teremtette meg az alaphangulatot. Majd
következett a csodálatos hangú színész,
aki elvarázsolta a nagyszámú közönséget
a Móricz Zsigmond Városi Könyvtár által
rendezett Egy csészényi hang sorozat
2013. október 16-ai elõadásán. Bevezetõként gyermekkoráról mesélt, és idézett
Kós Károly, Tamási Áron mûveibõl, melyek jól megvilágították az erdélyi emberek jellemének sajátosságait. Az iskolás
évek, a kevés beszédû, mûbútorasztalos
édesapa képének felvillantása Ruyard
Kipling írásának segítségével, majd a kitérõ: a marosvásárhelyi orvosi karon
eltöltött két év, melyet az igazi hivatást
jelentõ színiakadémia követett, mind42

mind kedves, humoros történetekkel,
odaillõ írásokkal fûszerezve vetült elénk.
Észrevétlenül jutottunk el az Egyesült
Államokban tett nagy utazásig, ahol egy
rejtélyes találkozás részese volt – Wass
Albertnél tölthetett egy délutánt, nagy titokban, hiszen az akkori román vezetés
nem nézte jó szemmel az írót. Nagy élményként említette a Márai Sándor életérõl forgatott filmet, de ez volt az egyetlen
mozzanat, melyet gazdag mûvészi palettájáról felidézett, pedig bõven lett volna
idézni-, sõt dicsekednivalója, ám Bács
Ferenc valóban szerény ember. Úgy is
mondhatnám: neki már van mire szerénynek lennie.
Az este vége felé góbéságokkal, vagyis sajátos hangulatú székely viccekkel
nevettette meg a közönséget, majd zárszóként, szellemi útravalónak Márai Ima
címû prózájával összegezte mûvészi hitvallását. Elröpült a másfél óra, akár egy
pillanat s a nézõk csordultig telt szívvel,
lélekben meggazdagodva, hosszú vastapssal köszönték a szép estét. ■
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Õszi verskavalkád
✒ Goldschmidt Éva

Szavalóversenyre hívtuk Tata és a kistérség alsó tagozatos tanulóit 2013. október
18-án a Móricz Zsigmond Városi Könyvtárba. A megmérettetés témája az õsz
volt, s bizony ez a tarka-barka színeiben
pompázó évszak sok kis lurkót késztetett
arra, hogy szavaljon.
A program népszerûségét elõrevetítette a jelentkezõk létszáma is. Az 1–2.
osztályos korcsoportban mintegy nyolcvanan jelentkeztek, míg a 3–4. osztályosoknál negyvenhárman, vegyesen a tatai
és térségi iskolákból. A magas szám indokolta, hogy a kisebbek csapatát megbontsuk, így õk két külön csoportban
versenyeztek, és mindkét mezõnyben a
zsûri külön díjazta a három legjobbat.
Nagyon örültünk, hogy a jövõ kis szavalói közül is bemutatkoztak, azaz két
ovis, Tóth Izabella és Gelencsér Noel vezette fel a versenyt. A zsûri valamennyi
kategóriában biztatta és nyugtatta a gyermekeket: ne izguljanak, majd õk izgulnak helyettük, bátran álljanak ki. No, de
nem csak az ítészek, hanem szülõk,
nagyszülõk, pedagógusok is drukkoltak
hozzátartozóikért, tanítványaikért.
A nagyobbaknál a zsûri elnöke,
Ivanics Lászlóné Ica saját verssel készült
az alkalomra, amellyel megörvendeztette
a lurkókat. A Fazekas Utcai Tagintézmény negyedik osztályos tanulói pedig a
verseny végén közös szavalattal, Varró
Dániel Nem tudom, hogy mostanában
miért üres a postaláda címû versével
viszonozták a sok kedves szót, szeretetet, amelyet kaptak a zsûritõl és diáktársaiktól. ■
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A verseny eredménye
1–2. osztály, I. csoport:
1. Csongrádi Sára (1. osztály, Szent
István Általános Iskola, Baj), 2. Kovács
Luca (2. osztály, Kõkúti Általános Iskola
Fazekas Utcai Tagintézmény), 3. Bunkhardt Dominik (1. osztály, Vaszary János
Általános Iskola Jázmin Utcai Tagintézmény)
1–2. osztály, II. csoport:
1. Sáhó Bence (2. osztály, Talentum
Általános Iskola), 2. Szentirmay Bence
(2. osztály, Vaszary János Általános Iskola Jázmin Utcai Tagintézmény), 3. Majer
Dorka (1. osztály, Vaszary János Általános Iskola Jázmin Utcai Tagintézmény)
3–4. osztály:
1. Szvitacs Panna (3. osztály, Kõkúti
Általános Iskola Fazekas Utcai Tagintézmény), 2. Futó Zsófia (4. osztály, Kõkúti
Általános Iskola Fazekas Utcai Tagintézmény), 3. Csongrádi Kata (3. osztály,
Szent István Általános Iskola, Baj)
Különdíj: Vass Botond (3. osztály, Kõkúti Általános Iskola Fazekas Utcai Tagintézmény)
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Fogarassy Miklós (1939–2013)
✒ Vajda Henrik

Minden haláleset fájdalmas és megrendítõ, különösen, ha barátunk, közeli ismerõsünk, szeretett és tisztelt személy távozik közülünk.
Kései „tanítványa” voltam; könyvtári
intézeti pályafutásom során ismertem
meg személyesen. Apró-cseprõ mûszaki
és könyvtárosi segítségnyújtásaim kapcsán lehettem készülõ mûveinek egyik
elsõ olvasója, így „bábáskodhattam” – ha
nem volna ez a szó kimondottan nagyképû – például A barátság szelleme címû
kötet születése körül, vagy láthattam bele
Vermeerrel kapcsolatos kutatásaiba.
2009-ben szerkesztõje volt a Lakatos
András elõtt tisztelgõ Az olvasó címû kötetnek. Készült – töredékekben már létezõ – önéletrajzának megírására is.
Csak pár kései példát ragadtam ki mûveibõl, de ez is elég ahhoz, hogy meglássuk könyvtáros szakmájának dokumentáló, megõrzõ, mások figyelmét felkeltõ
attitûdjét mûveinek legalábbis egy jelentõs részében, ha ugyan nem mindegyikben. Az önéletrajzírás minden másnál
jobban szemet szúrhat, éppen manapság,
amikor „sajnos muszáj dokumentálnunk
magunkat”, és írjuk is a (szakmai) önéletrajzokat saját karrierünk vagy túlélésünk érdekében. Számára saját élete is
anyag volt, amelyen keresztül a történelmi valóságot ismerheti, közelítheti meg.
Fel sem merült benne, és értelmetlennek
tartotta volna a kérdést – ahogy e sorok
írója is –, hogy vajon az õ élete mennyiben több, „nagyobb”, mint sok névtelenségben élt XX. századi kortársáé.
Számtalan érdeklõdési területe, témája
44

aránylag egyszerûen személyes ismeretségekre vezethetõ vissza – Tandoriról
például egy 2009-es cikkében a címben
is vállaltan mint gyerekkori pajtásáról ír.

Nem igyekezett elõtérbe tolni magát,
de tudta, hogy a megismerés csak az
„én”-en, saját közvetlen tapasztalatainkon keresztül, csak saját szubjektumunkon keresztül lehetséges, és nem zárhatjuk ki a véletleneket és mindazt, ami
ebbõl következik. Ami pedig legalább
ennyire figyelemre méltó: ez a megismerés számára egy volt. Tökéletesen mentes
volt attól a könyvtárosok számára ismerõs szakmai ártalomtól, hogy a világot
nyomtatott (rutinosan kezelhetõ), szöveges (csak ne online legyen), hangzó (...)
és vizuális „források” (a teljes káosz – ne
is említsük) összességének tekintsük.
Nem félt a problémáktól, attól, hogy egy
kész modell vagy tézis összeomlik – kereste azokat.
Magam is szubjektív, ám megengedhetetlenül hiányos képet adtam Miklósról. De ilyennek láttam. Nyugodjon békében. ■
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Fényképészek Budapest peremén
Kiállítás és könyvbemutató
A XVI. kerületi Kertvárosi Helytörténeti
Gyûjtemény és a Fõvárosi Szabó Ervin
Könyvtár együttmûködésében Fényképészek
Budapest peremén címmel 2013. november
12-én kiállítás nyílt a FSZEK Központi
Könyvtárának Budapest Gyûjteményében.
A kiállítás anyagához kapcsolódva Széman Richárd Képeskönyv címû könyvének bemutatójára is sor került.
Széman Richárd, a XVI. kerületi Kertvárosi Helytörténeti Gyûjtemény vezetõje, könyvet
és kiállítást állított össze a környéken egykor
mûködött fotográfusok fennmaradt fényképeibõl. A tárlatot a Budapest Gyûjtemény kerületi helytörténeti gyûjteményeket felvillantó
programsorozatának részeként rendezték meg.
A falakon nyomatok láthatók a képekbõl, a
tárlókban albumok, eredeti fotók, fotós igazolványok, reklámnyomtatványok, helyi újságok
is megtekinthetõk, köztük a Budapest Gyûjtemény darabjai is. A kiállításon egy XIX. századi mûtermi kamera is szerepel. ■

Kitüntetés
Október 23. alkalmából Péter Krisztina, a
Frick Art Reference Library (New York City)
szerzeményezési részlegének vezetõje megkapta a Pro Cultura Hungarica kitüntetést.
A Könyvtárostanárok Egyesületének õszi
szakmai napján KTE-emlékéremben részesült:
Szlávik Jánosné (Gödöllõ) – Életmû Díj
Tóth Viktória (Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium, Budapest) –
A Könyvtárostanári Hivatásért
Zseli Klára (Teleki Blanka Gimnázium,
Székesfehérvár) – Az Egyesületért
Németh Szilvia (Rókusi Általános Iskola,
Szeged) – Az Év Ígéretes Könyvtárostanára

Novemberi
lapszámunk szerzõi
Feketsné Kisvarga Anita
József Attila Megyei és Városi
Könyvtár, Tatabánya
Goldschmidt Éva
Móricz Zsigmond Városi Könyvtár,
Tata
Haraszti Pálné
Budapest
Kissné Anda Klára
József Attila Megyei és Városi
Könyvtár, Tatabánya
Komlóné Szabó Ágnes
Bródy Sándor Megyei és Városi
Könyvtár, Eger
Petrozsényi Eszter
Móricz Zsigmond Városi Könyvtár,
Tata
Szilassi Andrea
József Attila Megyei és Városi
Könyvtár, Tatabánya
Vajda Henrik
Országos Széchényi Könyvtár,
Budapest
Virághné Vámos Kitti
Berzsenyi Dániel Könyvtár,
Szombathely
Voit Pál
József Attila Megyei és Városi
Könyvtár, Tatabánya
Widnerné Fenyvesi Bernadett
Városi Könyvtár és Mûvelõdési Ház,
Kecel

Az elismerésekhez gratulálunk, és munkájukhoz további sikereket kívánunk! ■
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