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✒✒ Közös kincseink az interneten cím-

mel került sor idén az Internet Fiestára

március 17. és 24. között. A program

célja, hogy a világhálón megtalálható

online kulturális tartalmakat a könyvtá-

rak megosszák az érdeklõdõkkel, érde-

kes, informatív vagy játékos formában

hívják fel a figyelmet a web nyújtotta le-

hetõségekre. 

A Deák Ferenc Megyei és Városi

Könyvtár évek óta bekapcsolódik az or-

szágos rendezvénysorozatba, így tet-

tünk ebben az évben is. Februárban

honlapunk aloldalán, a Zala Megyei

Könyvtári Portálon tettünk közzé felhí-

vást, felszólítva a zalai könyvtárakat,

hogy csatlakozzanak a programhoz. Ezt

követõen elkezdõdött a programok

szervezése és népszerûsítése, amihez

igénybe vettük az országos projekt egy-

séges arculatához készült logót és a kü-

lönbözõ sablonokat. A programokat fel-

töltöttük az Internet Fiesta honlapjára

(http://fiesta.kjmk.hu), valamint az in-

tézményi honlapra, de készültek plaká-

tok szórólapok, és a megyei sajtót is ér-

tesítettük a rendezvényeinkrõl.

A megyében két városi könyvtár

(Lenti és Keszthely) csatlakozott a ren-

dezvénysorozathoz. A többi zalai prog-

ramot a megyei könyvtár szervezte és

bonyolította le. 

Az intézményünkben összesen har-

mincnégy rendezvény volt, ezen kívül a

KSZR-szolgáltatást (Könyvtárellátói Szol-

gáltató Rendszer) igénybe vevõ telepü-

léseinken tizenkilenc programot valósí-

tottunk meg egy hét alatt. Az intézmény

programjai a megyei könyvtárban és a

József Attila Városi Tagkönyvtárban va-

lósultak meg. A felnõttek számára tizen-

nyolc, a tizennégy év alatti gyerekek-
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nek tizenhárom program volt. A tizen-

négy és tizennyolc év közötti korosz-

tálynak egy, a hatvan év felettiek szá-

mára két rendezvényt szerveztünk. 

A rendezvények szervezõi, lebonyolítói

és sok esetben az elõadói is az intéz-

mény munkatársai voltak.

A tervek kidolgozásakor arra töre-

kedtünk, hogy valamennyi központi té-

makörhöz kapcsolódóan legyen progra-

munk. Bemutattuk gyûjteményünket,

elektronikus adatbázisainkat, a magyar

közös könyvtári katalógusokat, teljes

szövegû adatbázisokat, felhívtuk a fi-

gyelmet a helyi, megyei napilapok, fo-

lyóiratok digitális elérhetõségére. 

Az e-könyvek és e-folyóiratok témá-

ban három kölyökprogramunk volt.

Köztük Hírhordó címmel elõadás kere-

tében mutattuk be a megyei napilap, a

Zalai Hírlap online felületét. Ebben

partnerünk volt a Pannon Lapok Társa-

sága Kiadói Kft., illetve a Zalai Hírlap.

Vendégünk, Arany Horváth Zsuzsa új-

ságíró megismertette a gyerekekkel a

szerkesztés menetét, majd csemegéztek

a honlap kínálatából. A résztvevõk a

számítógépek mellett, illetve a mobilte-

lefonjukon megkereshették a saját isko-

lájukról szóló híreket, kulturális és

egyéb programokat, amelyeket meg-

oszthattak a közösségi oldalukon.

A Közgyûjteményi portálszolgáltatá-

sok témakörben négy kölyök-, egy tini-

és tizenegy felnõttprogramunk volt.

Egyik legsikeresebb ezek közül a Múlt-

béli arcok címû elõadás. A Göcseji Mú-

zeum virtuális kiállítását Orha Zoltán

régész, a kiállítás anyagának rendezõje

mutatta be nyolcadikosoknak. Megtud-

hatták, hogyan alakul át egy valódi ki-

állítás virtuális tárlattá. 
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Könyvtári adatbázisok a neten cím-

mel könyv- és könyvtárhasználati vetél-

kedõre került sor középiskolások szá-

mára. A feladatok megoldásához is az

internetet használták a diákok.

A felnõttek számára a Kérdezd a

könyvtárost! programsorozat keretében

tartottuk meg az alábbi bemutató foglal-

kozásokat, ismertetõket: Kutatás a Za-

lai Tudástárban; Tanulást segítõ és 

támogató oldalak bemutatása; Adatbá-

zisok használata a mindennapoktól a

tudományos disszertációkig; Internetes

információkeresés gyorsan és hatéko-

nyan – Tanácsadás, tippek és trükkök;

Kutatás irodalmi adatbázisokban; Az

elektronikus könyvtár kiadványai a me-

gyei könyvtárban; Folyóirat-adatbázi-

sok és a MATARKA; Nádas Péter digitá-

lis megjelenései. Ezek részben a Köz-

gyûjteményi portálszolgáltatások (hét

program), részben a Közösségi összefo-

gással épülõ adatbázisok témakörhöz

kapcsolódtak.

Az Internetes játékok, totók témakör-

ben hat foglalkozást tartottunk tizen-

négy év alatti csoportoknak. Kattints

Ránk! és Okos oldalak honlapunkon

címmel könyvtárunk honlapjával ismer-

kedhettek meg a gyerekek. Játékos for-

mában, fonaljátékkal szemléltettük az

internet hálózati modelljét. Hasznos lin-

keket próbálhattak ki oldalunkon, az

online katalógus segítségével megke-

reshették kedvenc könyvüket. Rövid to-

tóval összegeztük az ismereteket.

Otthonosan az internet világában

címmel az életkoruknak megfelelõ totó

és kvízkérdések segítségével ismerked-

tek a gyerekek hasznos oldalakkal.

Nem mind igaz, ami internet! cím-

mel játékos videóval szemléltettük az

internet veszélyeit, igaz-hamis játékkal

beszéltük meg a kölyök korosztály szá-

mára megtartott foglalkozásokon, hogy

mire kell vigyázni az internet használa-

takor.

Virtuális kirándulás városunk neve-

zetességei között címmel, szintén játékos

totó és interaktív weboldalak segítsé-

gével, a város nevezetességeit mutat-

tuk be. 
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Legyél Te a legokosabb! címmel in-

gyenes ügyességi játékokat kerestünk

közösen az interneten, és a gyerekek

egy versenyen is részt vehettek.

Az egyéb programok között két al-

kalommal tartottunk lakossági internet-

tanfolyamot a felnõtt és nyugdíjas kor-

osztály számára. Szintén e korosztály

számára szerveztünk elõadást Láss cso-

dát! címmel, hogy megismerkedhesse-

nek a weben fellelhetõ virtuális kiállítá-

sokkal.

A kistelepüléseken a megyei könyv-

tár munkatársai tartottak elõadásokat és

foglalkozásokat. A tizenhat települé-

sen tartott programokat a helyi lakosság

érdeklõdése alapján szerveztük meg,

igyekeztünk minden korosztályt 

megszólítani. Az online viselkedés, az

internet veszélyei, e-tanulás, e-munka-

végzés, elektronikus ügyintézés, online

vásárlás szerepelt a témák között.

2016. március 24-én két munkatár-

sunk vett részt az Internet Fiesta záró

konferenciáján. Itt rövid elõadás formá-

jában mutattam be a Deák Ferenc Me-

gyei és Városi Könyvtár programjait. Az

Informatikai és Könyvtári Szövetség el-

nökétõl, Ramháb Máriától elismerõ

emléklapot vehettünk át az Internet Fi-

esta programjainak sikeres megvalósítá-

sáért. ■
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Beke Gabriella – Palotai Mária

EGÉSZSÉG – INFORMÁCIÓ 
– KÖNYVTÁR



✒✒ A húsz évvel ezelõtt megalakult Ma-

gyar Orvosi Könyvtárak Szövetségének

(MOKSZ) egyik eredeti és azóta sem

változott fontos célkitûzése, hogy az or-

vosi vagy egészségügyi könyvtárosokat

felvértezze a szakterületükre vonatkozó

speciális ismeretekkel, készségekkel,

majd ezek naprakészen tartásával segít-

se munkájuk hatékonyságát. E cél szol-

gálatában szervezõdnek éves szakmai

konferenciáink is. 2016-ban Egészség –

Információ – Könyvtár címmel, április

7-én került sor e kiemelt rendezvényre,

amelynek az Emberi Erõforrások Mi-

nisztériuma Arany János utcai székháza

adott otthont. A fenti címmel második

alkalommal megtartott program fõ té-

mája a mentálhigiéné, a lelki egészség

volt. Túlzás nélkül állítható, hogy az

adott szakterület kiválóságai, országos,

sõt nemzetközi szaktekintéllyel bíró

képviselõi tisztelték meg e konferen-

ciát. 

A nyitó elõadást Nagy Zoltán, az Or-

szágos Klinikai Idegtudományi Intézet

fõigazgatója tartotta Neuroesthetica –

egy új tudományág a humán és termé-

szettudományok határán címmel. Ez az

új tudományterület a mûalkotások befo-

gadásának idegélettani jelenségeit

igyekszik feltárni, a mûalkotás észlelé-

se, a felismerés, a kognitív feldolgozás

és az érzelmi viszonyulás lépéseinek

vizsgálatával. Ezt segítik a modern kép-

alkotó eszközök, csakúgy, mint a háló-

zatkutatás új módszertani eredményei.

Öngyilkos nép-e a magyar? A magyar

öngyilkosságok múltjáról és jelenérõl

Zonda Tamás pszichiáter, öngyilkos-

ság-kutató osztotta meg velünk gondo-

latait. A problémafelvetés jellege, a tör-

téneti áttekintés, valamint az 1970 és

2010 közötti statisztikai adatok egyaránt

sok újdonsággal szolgáltak. Szenvedély-

betegeiknél – alkoholistáknál, szeren-

csejáték-függõknél – a gyakorlatban al-

kalmazott terápiás módszereiket, azok

eredményeit mutatatta be érzékletes

módon, példákkal illusztrálva Tóth

András, a Nyírõ Gyula Kórház OPAI,

Addiktológiai Osztály, Minnesota Rész-

leg orvosa. A spiritualitás megjelenése

szenvedélybetegek felépülésében és terá-

piájában címû elõadásból megtudhat-

tuk, hogy anonim csoportokban, a

megélt tapasztalatok segítségével ho-

gyan segítik hozzá pácienseiket a „dol-

gok mélyebb értelmének” megtalálá-

sához, a függõségtõl való szabadulás

folyamatához. 

A következõ blokkban szereplõ elõ-

adások mindegyike a mentális és élet-

vezetési problémákkal küzdõk könyv

révén, biblioterápiával történõ segítésé-

rõl, a biblioterápiáról mint módszerrõl,

a biblioterapeuta felelõsségérõl, a

könyvtárosok e téren meglévõ lehetõ-

ségeirõl szólt. Elsõként Bartos Éva bib-

lioterapeutától, a Könyvtári Intézet nyu-

galmazott igazgatójától hallhattunk egy

nagyon alapos, minden részletre kiterje-

dõ, személyes élményeket is felvillantó

elõadást A biblioterápia hazai útjának

mérföldkövei címmel. A történeti átte-

kintés íve az 1970-es évektõl napjain-

kig, az amerikai és nyugat-európai

szakirodalomból megismert speciális el-

járások hazai bevezetésének elsõ pró-

bálkozásaitól a módszer társadalmi

szükségleteken alapuló elfogadásán ke-
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resztül a ma meglévõ biblioterapeuta-

oktatási és -képzési kísérletek sokaságá-

ig. Erre a gondolatsorra a lehetõ legjobb

módon épült Béres Juditnak, a Pécsi

Tudományegyetem adjunktusának, bib-

liográfiai szakfelelõsének a „pécsi isko-

lát” bemutató prezentációja. Miben tér

el a többi biblioterapeuta-képzéstõl, mi-

tõl sajátos szemléletében, tantárgyszer-

kezetében a „pécsi iskola”? Hogyan vál-

tozott e képzõhely célközönsége,

mennyire emelik a képzés színvonalát,

presztízsét a már kiépült nemzetközi

kapcsolataik, az azok révén megvalósu-

ló tapasztalatcserék? Mindezen kérdé-

sekre választ kaphattunk az e sajátos

képzés iránt érdeklõdést is felkeltõ, di-

namikus elõadásból. Valóban lenyûgö-

zõ, élményszámba menõ volt Boldizsár

Ildikó minden technikai vagy egyéb 

segédeszközt nélkülözõ, az emberi be-

szédre, mimikára, gesztusrendszerre ha-

gyatkozó elõadása, amelynek során a 

hallgatóság személyesen átélhette 

a „történethallgatási transz” jótékony

hatását is. Eközben szinte észrevétlenül

tudomást szereztünk arról, hogy a me-

sék régen miként kísérték egy-egy kö-

zösség életét, hogyan segíti a mese a

modern ember mindennapjait mint pre-

ventív, személyiségfejlesztõ eszköz. De

szó esett a mesék életválságokban be-

töltött szerepérõl is. A végén úgy érez-

tük, hogy szívesen hallgatnánk még to-

vább a mesét, de következett Hajnal

Ward Judit magyar származású, az

Egyesült Államokban (New Brunswick)

élõ, könyvtártudománnyal foglalkozó

szakember amerikai tapasztalatokat be-

mutató, Gyógyító olvasás az Amerikai
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Könyvtári Szövetség támogatásával címû

elõadása. A külföldi példák mindig ösz-

tönzõen hatnak, „rálátást” engednek a

hazai gyakorlatra. Most sem volt ez

másként. Egy most zajló, kétéves pro-

jekt kapcsán megtudhattuk, hogy az

amerikai Rutgers Egyetem Alkoholtudo-

mányi Központjában, az Amerikai

Könyvtári Szövetség közremûködésével

miként áll össze egy addiktológiai bib-

lioterápiás gyûjtemény. Betekintést

nyerhettünk abba, hogy a nyílt hozzáfé-

résû adatbázisok, idevágó ismeretter-

jesztõ honlapok és egyéb közösségi

médiumok alkalmazásával a rászorulók

figyelme milyen módon irányítható a

nekik megfelelõ mûvekre, úgymond 

a „precíziós medicina” szellemében. 

A kölcsönhatás jegyében az elõadó ki-

emelte a magyar partnerekkel való

együttmûködés rájuk gyakorolt hatásá-

nak szerepét is. 

Talán az itt leírtak külön bizonyítás

nélkül is igazolják, hogy egy kiemelke-

dõen magas színvonalú, a választott 

témát alaposan feldolgozó, sokáig em-

lékezetes konferenciának lehettünk a

részesei. Köszönet érte a szervezõknek!

Köszönet érte a Magyar Orvosi Könyv-

tárak Szövetségének, valamint az Állami

Egészségügyi Ellátó Központ Országos

Egészségtudományi Szakkönyvtárának!

A jól megérdemelt ebéd után tartot-

tuk a MOKSZ országos értekezletét, az

ünnepi közgyûlést, a MOKSZ megala-

kulásának huszadik évfordulóján. Köz-

gyûlésünk határozatképes volt, mert az

ötvenöt tagból harmincheten képvisel-

tették magukat. Az elõzetes napirend

szerint sor került az elnöki beszámoló-

ra, amely korábban már megjelent az

Orvosi Könyvtárak 2016. évi 1. számá-

ban, ezért csak néhány gondolatot

emeltem ki. Ezután az ellenõrzõ bizott-

ság elnöke olvasta fel beszámolóját 

a tagság elõtt. A beszámoló érintette a

szervezet 2015. évi tevékenységét, rész-

letezte az elmúlt év eseményeit, kitért a

KLL • 2016/04

NAPLÓ14



kapcsolatok ápolására. Az elnök beszá-

molt a szervezeti tagságról, az elnökség

és az ellenõrzõ bizottság munkájáról,

valamint az adminisztratív tevékeny-

ségrõl. Végül részletesen ismertette a

pénzügyi elszámolást. A beszámolók

elfogadása után a Fõvárosi Törvény-

szék hiánypótlást elrendelõ végzése

miatt az alapszabály módosítására ke-

rült sor. Végül pedig következhetett az

ünneplés.

A szakmai szervezetek életében

egyedülálló módon a MOKSZ minden

évben köszönti az évfordulós kollégáit.

Azokat, akik éppen az adott évben töl-

tenek be kerek évfordulót a könyvtáro-

si pályán eltöltött éveikkel (öt, tíz, tizen-

öt év stb.). Ezúttal harminckét kollégát

köszönthettünk, köztük egy kolléganõt,

aki ötvenöt éve dolgozik könyvtáros-

ként! Minden évfordulós egy emlékla-

pot és jelképes ajándékot kapott, szinte

kivétel nélkül mindenki könyvet, amit

az egyik szponzorunknak köszönhe-

tünk. 

A MOKSZ megalakulásának husza-

dik évfordulója alkalmából a rendez-

vényre meghívtuk az elsõ vezetõség

tagjait is, akik közül csak kevesen tud-

tak eljönni. Akadt olyan is, aki elküldte

nekünk a visszaemlékezéseit. Ezeket a

sorokat Bede Józsefné, az ellenõrzõ bi-

zottság elnöke, a MOKSZ történetérõl

készített elõadásába beépítette. Amíg

hallgattuk a történetet, a kivetítõn az

egyesület korábbi eseményein készült

fényképeket vetítettünk, így kellõkép-

pen nosztalgikus hangulatba kerültünk.

Ezután egy-egy oklevéllel köszöntöttük

a MOKSZ alakuló ülésén és a mostani

rendezvényen is megjelent kollégákat.

A gazdag élményeket adó napot egy

pohár pezsgõvel és tortával zártuk. Ter-

mészetesen elénekeltük a Happy birth-

day to you-t is. Jó volt egy kicsit ünne-

pelni! ■
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✒✒ Kellemes kora tavaszi napon, 2016.

március 3-án tartotta meg konferenciáját

a Magyar Könyvtárosok Egyesülete a

Várban, a nemzeti könyvtár épületében.

Kiváló volt a szervezés, kedves és segí-

tõkész kollégák várták a vendégeket az

épület VI. emeletén.

A konferencia elsõ elõadója, Anna

Maria Tammaro (IFLA Library Theory

and Research Sector, elnök; University

of Parma) a nemzetközi szinten fontos

kompetenciákról beszélt New profiles,

new skills, new education: the librarian

competences gap in the digital age címû

elõadásában, illetve arról, miben segíti

a könyvtáros szakmát az a kompeten-

cia-keretrendszer, amely az Európai

Unió ajánlásával tesz lépéseket a sze-

replõk együttmûködése érdekében.

Különleges korszakban élünk –

mondta Tammaro –, folyamatosan vál-

tozó környezetben; amikor az oktatás is

egyre inkább a kompetenciákra fóku-

szál. A globalizáció, és ezáltal egy új tár-

sadalom kialakulása, nagy hatással van

a könyvtáros hivatásra.

Hivatásunkban az elmélet és a gya-

korlat sokszor szemben áll egymással.

Bármilyen (nemzetközi vagy nemzeten

belüli) együttmûködésnél nagyon fon-

tos a kommunikáció – ez is egyike az új

kompetenciáknak, amelyekkel rendel-

keznünk kell. Kompetenciáink közé tar-

toznak a folyamatos fejlesztést igénylõ

készségeink, tudásunk és attitûdünk. 

A kompetencia az új paradigma lénye-

ge – ezért is született meg a szándék

egy kompetencia-keretrendszer kialakí-

tására. Ahogyan Tammaro mondta: en-

nek lényege az átláthatóság – hogy

ugyanazokat az eszközöket használjuk,

ezzel segítve a minõségfejlesztést. 

Mivel a trendek megváltoztak, a

könyvtárosoknak is új kompetenciákat

kell megszerezniük: tisztában kell len-

nünk jogszabályokkal, benchmarkok-

kal, keretrendszerrel; és ez nem egysze-

rû. Ezért is fontos az IFLA szerepe: hogy

a különbözõ nemzeti könyvtáros egye-

sületek együtt tudjanak mûködni egy-

mással, így valósítva meg az új trendek

miatt szükségessé vált kompetenciák ki-

alakítását, fejlesztését.

Ezután A könyvtárosi szaktudás fo-

lyamatos megújítása és elismerése. 

A magyar továbbképzési gyakorlat ak-

Cseh Gabriella

SZAKMAI ISMERETEK ÉS KÉSZSÉGEK – 
ÁTALAKULÓ HIVATÁS

A KÖNYVTÁROS KOMPETENCIÁK VÁLTOZÁSA ÉS 
MEGJELENÉSE AZ UNIÓS GYAKORLATBAN



tuális kérdései címmel Baráthné Hajdu

Ágnesnek, a Magyar Könyvtárosok

Egyesülete elnökének elõadását hallgat-

hattuk meg, aki arról beszélt, hogy a

szakma folyamatos megújulásának és

elismerésének alappillérei a képzésen

és az életpályamodellen kívül a karrier-

építés és a továbbképzés.

A 2014-es vándorgyûlésre tehetõ a

könyvtáros életpályamodell kidolgozá-

sára felkért bizottság megalakulása. 

S hogy milyen egy életpályamodell? Er-

rõl is beszélt az elõadó.

A bevezetés feltételei, a motiváció

szükségességén túl:

• a képesítési követelmények átgondo-

lása,

• a 150/1992 (XI. 20.) kormányrendelet

módosítása,

• a gyakornoki rendszer bevezetése,

• továbbképzés,

• a minõsítési rendszer kidolgozása,

• bérfejlesztés.

Ebben a szakmában a karrierépítést

korán és tudatosan kell elkezdeni. Meg-

jelenhet a szakdolgozat témájában vagy

a gyakorlati hely kiválasztásában is; lé-

nyegesek a publikációs lehetõségek; a

kapcsolatépítés, a kapcsolati háló kiala-

kítása és a diáktársak, kiváló lehetõség

az ERASMUS ösztöndíj. Építsük tudato-

san és jól a saját márkánkat: tisztában

kell lennünk magunkkal, pozitív és ne-

gatív tulajdonságainkkal; ismernünk

kell az innovatív technikákat, mint pél-

dául az online profilépítés.

Lényeges, hogy az esetleges sikerte-

lenség okait felismerjük, hiszen csak

akkor tudunk a megfelelõ irányba fej-

lõdni. Látható tehát, hogy a versenyké-

pesség is egyike a szükséges kompe-

tenciáknak.

Tisztában kell lennünk a képzés és

az életpálya szoros kapcsolatával, mert

csak felkészült könyvtárosok közremû-

ködésével jöhet létre erõs könyvtár. 
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A továbbképzés cél és eszköz egyszer-

re, hiszen a pályára való felkészülés a

végeredménye, ugyanakkor a pályán

való mûködés eszköze is egyben.

Baráthné Hajdu Ágnes elõadásából

megismerhettük az elmúlt években a

könyvtáros szakképzésben végbement

változásokat, tendenciákat is.

Simon Edwards, a brit könyvtáros

kamara, a CILIP szolgáltatási igazgatója

bemutatta az Egyesült Királyság könyv-

táros és információs szakembereinek

kompetencia-keretrendszerét is Deve-

loping a competency model for Library

and Information Professionals  int he

UK címû elõadásában. Ahogy kifejtette:

fontos tisztában lennünk vele, hogy a

képzett szakemberek képzésébe (to-

vábbképzésébe) befektetett energia és

pénz minden esetben megtérül.

Az Egyesült Királyságban is több

kompetencia-keretrendszer létezik a

szakma számára; a CILIP például nyolc

szakmai tudást és négy alapkészséget

határozott meg. Ezt a rendszert önérté-

kelési kritériumrendszerként is lehet al-

kalmazni. Minden készséget definiál-

nak; fel lehet tüntetni, ki hol áll benne,

és látható, mi az ideális szint egy-egy

készségnél.

A legfontosabb kérdés, hogy hol kell

fejlõdnöm, mi az a terület, ahol maga-

sabb szintre kell jutnom? Ebben segít ez

a rendszer. Már tagelik is a CILIP hon-

lapját (www.cilip.org.uk/phsb) – ezzel

is segítve a tagokat a keresésben. 

A magyar könyvtárosok digitális

kompetencia mérésének lehetséges fogal-

mi keretei és indikátorai volt a címe és

témája Eszenyiné Borbély Mária, a Ma-

gyar Könyvtárosok Egyesülete elnöksé-

gi tagja elõadásának. Megtudtuk, hogy

a lakosság digitális írástudásának, digi-

tális kompetenciáinak növelésére 2001
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és 2014 között számos intézkedés tör-

tént az állam részérõl; azonban lénye-

ges az is, hogy reális képünk alakuljon

ki a könyvtárosok digitális kompeten-

ciáinak szintjérõl – ezért is fontos a ke-

retrendszer és fontosak az indikátorok.

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete

által kidolgozott keretrendszer alapja a

2011-ben elindított DIGCOMP projekt;

2014-re pedig elkészült egy indikátor-

készlet is a keretrendszerre épülve,

amely öt digitális kompetenciát azono-

sít (információ, kommunikáció, tarta-

lom elõállítása és fejlesztése, biztonság,

problémamegoldás) – fejtette ki elõadá-

sában Eszenyiné Borbély Mária.

Ulrike Lang (Head of Education 

and Training Department, State and

University Library, Hamburg Carl von

Ossietzky; IFLA Education and Training

Section) The only constant is change:

ready to become the future librarian?

címmel megtartott elõadása számomra a

délelõtt egyik legérdekesebb elõadása

volt.

Az elõadó feltette a kérdést: melyek

azok a készségek, amelyeket a felhasz-

nálók elvárnak tõlünk? Ne féljünk krea-

tívaknak lenni, tudnunk kell, hogy a

változások mindenhol jelen lehetnek,

például a finanszírozásban is. A könyv-

tárak nagy versenytársa a Google; és

maguk a kiadók is hatalmas információ-

mennyiséggel látják el az olvasókat.

Fontos tisztában lennünk vele, hogy az

információk, a tartalmak gondozása a

könyvtárak, a könyvtárosok kezében

van. Segítenünk kell a felhasználók el-

igazodását az információk között.

Ha attól félnénk, hogy eljön majd a

könyvtár könyvek nélkül kora, az elõ-

adó elmondta: náluk, Hamburgban,

minden fent van a neten és a hallgatók

elolvashatnák az anyagaikat a számító-
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gépükön, tárolhatnák a gépen vagy a

felhõben, mégis mindent kinyomtatnak.

Ennek ellenére nem szabad elfelejte-

nünk, hogy a könyvtáraknak a netes

tartalmaikat is gondozniuk kell.

És melyek azok az új kompetenciák,

amelyekkel rendelkeznünk kell? Szóra-

koztatónak kell lennie a könyvtárosnak:

a szakmának meg kell változtatnia a tár-

sadalomban rólunk élõ képet a kon-

tyos, öreg, vékony, szigorú és morcos

könyvtárosról. A hamburgi könyvtárban

például az elsõk között alkalmaztak ki-

fejezetten az online közösségi médiával

foglalkozó szakembert. Meg kell tanul-

nunk projektben gondolkodni, projek-

tekben dolgozni és projekteket létre-

hozni.

Ezek kívül az elõadó a kommuniká-

ció fontosságát is kiemelte.

A konferencia délutáni elõadásai is

változatosak, sokszínûek voltak.

Elsõként Sörény Edina, az Emberi

Erõforrások Minisztériuma Kulturális

Kapcsolatok Fõosztályának vezetõ taná-

csosa tartotta meg elõadását Az EU-s

könyvtári, kulturális pályázatok igé-

nyelte kompetenciák címmel. Hangsú-

lyozta, hogy a könyvtári fejlesztések

célja a jól képzett könyvtárosokon túl a

modern IKT-eszközök, a megújuló

programkínálat és a távoli elérésû szol-

gáltatások fejlesztése. Akkor lehet kor-

szerû könyvtárról beszélni, ha ezek

mind rendelkezésre állnak. Ezután át-

tért a modern kor által megkövetelt

kompetenciákra; arra, hogy a különbö-

zõ részterületeken milyen új tulajdonsá-

gokra van szükség.

A pályázáshoz szükséges kompe-

tenciák: tervezési készség, stratégiai,

koncepcionális gondolkodás; informá-

ciókeresési kompetenciák – a pályázat

észrevétele; kognitív kompetenciák – a
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pályázatok célrendszerének értelmezé-

se, az intézmény igényeivel való össze-

hangolása; változásokra való nyitottság,

rugalmasság – kezdeményezõkészség.

Kompetenciák a pályázatíráshoz:

anyanyelvi kompetencia – megfelelõ

szóhasználat; logikai, matematikai kom-

petencia – pénzügyi tervek elkészítése,

ütemezése; digitális kompetencia – pá-

lyázati anyagok benyújtása; együttmû-

ködési készségek – csapatmunka a pá-

lyázatok elõkészítésében.

Kompetenciák a pályázatok megva-

lósításához: anyanyelvi kompetencia;

kommunikációs kompetencia – csapat-

munka, külsõ-belsõ partnerek, nyitó és

záró konferencia; idegen nyelvi kompe-

tencia – többnyelvû, interaktív portálok

létrehozása; digitális kompetencia – pá-

lyázati kapcsolattartás, szolgáltatások

megvalósítása (pl. web 2.0 szolgáltatá-

sok, használóképzés, adatbázis-fejlesz-

tés); logikai, matematikai kompetenciák

– pályázat pénzügyi lebonyolítása, kifi-

zetések kezelése, közbeszerzések lebo-

nyolítása.

Nagyon fontosak a szociális és sze-

mélyi kompetenciák, többek között a

vezetõi készség, felelõsségtudat; tanulá-

si készség, ismeretek alkalmazásának

készsége; kapcsolatteremtés és partner-

ség, kooperációs készség; beleérzõ 

képesség: programok megvalósítása,

különbözõ társadalmi csoportok bevo-

nása, munkaerõpiacra történõ visszail-

leszkedést és lelki egészséget fejlesztõ

programok; konfliktusmegoldó készség

a programok lebonyolításakor, konzor-

ciumi problémák, adminisztrációs prob-

lémák felmerülése esetén; kezdeménye-

zõkészség és vállalkozói kompetencia;

tudatosság és kifejezõkészség.

A mögöttünk lévõ idõszakban a kul-

turális intézmények által benyújtott pá-
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lyázatokban megjelent igények (csak-

nem tizennyolc milliárd forint) jelentõs

részét sikerült kielégíteni, az intézmé-

nyek több mint tizenhárom milliárd fo-

rintot nyertek el munkatársaik szaktu-

dásának fejlesztésére OKJ-s képzések,

idegen nyelvi képzések, szaknyelvi

képzések, könyvtárszakmai akkreditált

továbbképzések, felsõoktatási intézmé-

nyekben folytatott szakirányú tovább-

képzések, nem formális és formális

képzések útján.

Az elmúlt pár évben a kompetenciák

megváltoztak; egyfajta szemléletváltás

következett be – a szakemberek nyitot-

tak a fejlesztésekre, a tervezés tuda-

tosabbá vált, elsajátították a rövid- és

középtávú ütemezett tervezést. Tudás-

fejlesztés történt, a szakma gyakorlatot

szerzett a pályázatírásban, igazodtunk a

monitoring rendszerhez; elõtérbe került

a workflow-ban való gondolkodás, más

intézmények megismerése; hosszú távú

partnerkapcsolatok alakultak ki, és vál-

tozás történt az egyének igényszintjé-

ben is.

Következett Jukka Relander, az 

EBLIDA és a Finn Könyvtáros Egyesület

elnöke, szakmáját tekintve történész,

aki szerint a kihívás abban gyökerezik,

hogy a szakma magas szintû kompeten-

ciákat igényel. Fontos, hogy képesek

legyünk pontosan meghatározni a mun-

kakört ahhoz, hogy magunkénak érez-

zük a hivatást.

A demokratikus rend alapja a pro-

fesszionális hivatástudat – vallotta az

elõadó Working (in) Libraries címû elõ-

adásában, és ezután a finnországi

könyvtáros szakmát mutatta be az egy-

begyûlteknek.

Paradoxones of lifelong learning

and forming the Romanian librarian

címmel Maria Micle és Lovász Ágnes
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(West University of Timisoara –

Polytehnica University of Timisoara;

Association of Romanian Librarians) tar-

totta meg közös elõadását a romániai

könyvtárosképzés helyzetérõl, szintjei-

rõl; és mutatta be röviden az országban

mûködõ két szakmai szervezetet, a Ro-

mán Könyvtárszövetséget és a Román

Közkönyvtári Szövetséget s ezek együtt-

mûködését.

Böröcz Lívia, a Herman Ottó Intézet

közösségi fejlesztésekért és értéktára-

kért felelõs osztályának vezetõje az

IKSZT, vagyis az Integrált Közösségi

Szolgáltató Tér programot mutatta be

elõadásában (Könyvtári szolgáltatások,

könyvtárhasználók. Elvárt kompetenci-

ák a kistelepüléseken).

Az IKSZT program létrejöttének okai

a kulturális-közösségi szolgálatok sorva-

dása, a közösségi terek eltûnése, a helyi

kulturális közszolgáltatási infrastruk-

túra fenntartási költségeinek megnöve-

kedése, illetve a folyamatosan csökke-

nõ feladatfinanszírozás voltak.

A programban hatszázharmincöt

nyertes beruházási projekt indulhatott

el, ezzel kb. 1,2 millió embert érve el.

A programban részt vevõ intézmé-

nyek kötelezõ feladatai: tájékoztatási,

ügyfélszolgálati pont mûködtetése;

MNVH-végpont; könyvtári és informá-

ciós szolgálat; ifjúsági közösségi progra-

mok; közösségi internet biztosítása,

közmûvelõdési programok.

Ezen kívül kötelezõen választható

feladatokat is el kell látni: kilenc olyan

lehetõség közül kell választania az in-

tézménynek, mint amilyen a közigazga-

tással kapcsolatos feladatok köre

(www.ikszt.hu).

A nap utolsó elõadója Pécsrõl ér-

kezett. Csobán László hálózati szak-

referens, a Csorba Gyõzõ Könyvtár

könyvtárosa, A könyvtáros szerepe és le-

hetõségei a kistelepülések könyvtári ellá-

tásában és a könyvtárbuszokon címmel

mutatta be a pécsi könyvtárosok könyv-

tárbuszos munkáját Baranya megyében.

Baranya megye háromszázegy tele-

pülése közül kétszázhuszonötön van te-

lepített könyvtár. A megyében 2010-ben

jelent meg az elsõ könyvtárbusz (négy-

ezer dokumentummal, kettõ plusz egy

laptoppal, harminc folyóirattal), ezt kö-

vette a második (kétezer dokumentum-
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mal, négy plusz egy laptoppal, harminc

folyóirattal) 2014-ben. A buszok egy-

egy települést havonta kétszer keresnek

fel, egyszer hétköznap és egyszer a hét-

végén; alkalmanként másfél órát tölte-

nek egy helyen. A busz személyzete

egy könyvtárosból és egy sofõrbõl áll –

aki adott esetben el tudja látni a könyv-

táros szerepét is, ha a szükség úgy hoz-

za, például amikor sok a látogató vagy

foglalkozások idején.

A beiratkozás a buszra ingyenes, és –

a könyvtár és a települések munkáját

segítendõ – minden településen van

egy-egy kontaktszemély, aki segíti 

a könyvtárbusz és az önkormányzat, a

polgármester közötti kapcsolattartást.

Az ehhez a munkához szükséges

készségek, kompetenciák: kommuniká-

ciós képesség, tárgyalási készség;

együttmûködésre való képesség; a ku-

tatáshoz és elemzéshez rendszerezõ ké-

pesség, elemzõkészség, kritikus gon-

dolkodás, szintézisre való képesség;

naprakésznek kell lenni; érzékenység;

fontos a könyvajánlás képessége még

olyan témában is, amihez nem értünk;

irányításra való képesség, kitartás, pre-

cizitás; szervezési kompetenciák, mint a

rugalmasság, elõrelátás, döntésképes-

ség, kezdeményezõkészség.

Ahogy az elõadó kifejtette, a kis-

településeken kevésbé alakult ki az 

olvasási és könyvkultúra. A könyvtárbu-

szosoknak meg kell küzdeniük az ér-

dektelenséggel, az inaktivitással – ami

fakadhat az alacsony szintû digitális

írástudásból is.

Csobán László lelkes, izgalmas elõ-

adása után azonban úgy gondolom:

munkájuk meghozza gyümölcsét Bara-

nya megyében, nem terméketlen földbe

vetett mag – ahogyan az Integrált Kö-

zösségi Szolgáltató Tér Program is a tár-

sadalom fontos építõköve.

A magam nevében ugyan, de köszö-

nöm a szervezõknek és az elõadóknak

ezt a nagyszerû napot! ■
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✒✒ A Magyar Elektronikus Könyvtárért

(MEK) Egyesület elnöksége mély fájda-

lommal tudatja, hogy Zimányi Magdol-

na, egyesületünk alapító tagja, vezetõ-

ségi tagja, élete utolsó pillanatáig se-

gítõnk, bátorítónk, lelkiismeretünk és

szeretett barátunk, 2016. március 26-án

örökre távozott közülünk.

Zimányi Magda, az MTA Wigner Fizi-

kai Kutatóközpont Részecske- és Magfizi-

kai Intézet nyugdíjas tudományos mun-

katársa, a Számítógép Hálózati Központ

egykori vezetõje, nyolcvankét évet élt.

Zimányi Magda Budapesten született

1934-ben, dr. Györgyi Géza röntgenor-

vos és Zámor Magda gyermekeként.

Férje Zimányi József (1931–2006) Szé-

chenyi-díjas magyar fizikus, az MTA ren-

des tagja, a magyarországi magfizika és

nagyenergiájú fizika egyik úttörõje volt.

Zimányi Magda 1953 és 1958 között

matematikus oklevelet szerzett az Eöt-

vös Loránd Tudományegyetemen. 1992-

tõl 2004-ig az MTA KFKI Részecske- és

Magfizikai Kutatóintézet Számítógép

Hálózati Központjának vezetõje volt. El-

nöke volt a Nemzeti Információs Inf-

rastruktúra Fejlesztési Program etikai bi-

zottságának, elnökségi tagja a Neumann

János Számítógép-tudományi Társaság-

nak, tagja a HEP-CCC Technical

Advisory Sub-Comittee-nak, tagja a Ma-

gyar Internet Társaság Egyesületnek.

A hazai számítástechnikai kultúra el-

terjesztésében végzett munkájáért 2000-

ben Neumann-díjat, a hálózati mûszaki

fejlesztésben végzett tevékenységéért

2008-ban HUNGARNET-díjat kapott, az

Eötvös Loránd Fizikai Társulat pedig

Prométheusz-érmet adományozott neki. 

Intelligenciája, mûszaki és humán 

tájékozottsága, emberszeretete által ve-

zérelve folyton-folyvást a jót és a jobbí-

tás lehetõségeit kereste. 1999-es javasla-

ta alapján jött létre a MEK Egyesület.

Szívügye volt az elektronikus irodalom

terjesztése, eljuttatása minden érdeklõ-

dõhöz, különösen a határainkon túli

magyarsághoz. 

Figyelme, gondoskodása az egyesü-

let minden tevékenységére kiterjedt,

szerzõktõl szerzett közzétételi enge-

délyt, pályázatokat írt, az adófelajánlá-

sok ügyét intézte, s közben rendkívüli

szerénységgel és tapintattal segítette fia-

talabb munkatársait abban, hogy az

egyesület tevékenysége folyamatos és

hatékony maradjon, és minden meg-

nyilvánulásában az eredeti küldetésé-

nek szolgálatára irányuljon.

Bölcsessége és fegyelmezett alapos-

sága, toleranciája és következetessége,

kitartása és nyitott szellemisége, hihe-

tetlen munkabírása és elkötelezettsége

egyesületünk számára olyan erõforrást

és példát jelentett, amelyhez méltónak

kell maradnunk.

Köszönjük Zimányi Magdának azt a

rengeteg munkát, amit a Magyar Elekt-

ronikus Könyvtárért és annak olvasó-

táboráért végzett, köszönjük, hogy 

ismerhettük, tanulhattunk tõle, és sze-

rethettük Õt!

Nyugodjék békében! ■
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✒✒  A KSH Könyvtár a 2015/2016-os téli

idõszakban is megtartotta rendezvé-

nyeit a Könyvtári esték eseménysoroza-

ton belül. Többek között a Szépírók

Társasága is jelentkezett három beszél-

getéssel, közös szervezésben a könyv-

tárral. Bán Magda decemberben Györe

Balázzsal, januárban Szilágyi Ákossal,

míg februárban Darvasi Lászlóval be-

szélgetett a Bibó István-teremben.

Nehéz lenne kiválasztanom a szá-

momra legélvezetesebbet a háromból,

mert mindegyik szórakoztató és érde-

kes volt. És ehhez nemcsak a vendégek

személyisége járult hozzá, hanem a be-

szélgetõtárs, Bán Magda felkészültsége

és remek kérdései is.

Rendezvényeink látogatói megszok-

hatták, hogy könyvbemutatók is színe-

sítik a palettát. Így volt ez ebben a pár

hónapban is. Három, a Syllabux Könyv-

kiadóval közösen szervezett programon

vehettek részt az érdeklõdõk. Decem-

ber 2-án a Pepita füzetek bemutatója

volt a könyvtárban. A négy pepita füzet

tizenhét és huszonhárom éves kora kö-

zött – az Anschluss napjától bevonulása

napjáig – kíséri végig írójának, Pichler

Lászlónak az életét, sorsát és gondola-

tait. A bemutatón a könyv közreadójá-

val, Elõd Nórával, Mérei Anna doku-

mentumfilm-rendezõ beszélgetett.

December 15-én Györe Gabriella

volt a könyvtár vendége Nõgyakorlatok

címû kötetével, míg január 6-án Szirtes

Andor Társadalomkritika és progresszió

címû kötete kapcsán beszélgetett Ko-

nok Péter történész, a baloldali radika-

lizmus kutatója és K. Horváth Zsolt, az

ELTE BTK Mûvészetelméleti és Média-

kutatási Intézet egyetemi tanársegédje.

Györe Gabriella 1974-ben született

Budapesten. Elõbb filozófia szakon

szerzett diplomát a Miskolci Egyetemen,

majd magyar irodalmat tanult. Modern

magyar irodalom kutatói szakon folytat-
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ta tanulmányait. Györe Gabriella részt

vett Szabó Lõrinc életmûvének feldol-

gozásában is. Több internetes irodalmi

portál oldaláról ismerhetjük nevét.

2008-ban Móricz Zsigmond-ösztöndíj-

ban részesült. A Nõgyakorlatok az elsõ

önálló kötete.

Szirtes Andor (1907–1943) elsõ pub-

likációja a Kortársban jelent meg 1930-

ban. Az utolsó ismert munkája a Gáspár

Zoltán szerkesztette Mai enciklopédia

címû kötet (1941) több szócikkének

megalkotása volt. Többször behívták

munkaszolgálatra. Utoljára 1943 január-

jában adott életjelet magáról. A hivata-

los értesítés szerint „eltûnt”. Halálának

körülményeirõl nincs tudomásunk.

Decemberben zsúfolt volt a könyvtár

eseménynaptára, hiszen még két

könyvbemutató zajlott falai között;

mind a kettõ a hónap elsõ felében ke-

rült megrendezésre. Kovács Gellért Al-

konyat Budapest felett címmel tartott

könyvbemutatóval egybekötött elõ-

adást. A kötet bemutatja a tragikus

1944–1945-ös évet Budapesten, új fény-

be helyezve eddig ismeretlen szereplõ-

ket, eseményeket. Ahogyan Bernáth

László (Népszava) fogalmazott: „Rend-

kívül érdekes könyvet adott ki a Libri

Alkonyat Budapest felett címmel. E

könyv után valószínûleg át kellene írni

a magyar ellenállás történetét.”

Szigethy Éva A kocsmárosné fia címû

regényének története az 1900-as évek

elején kezdõdik; elõször Paulával is-

merkedhetünk meg, aki szülõfaluját ott-

hagyva, két lányával Pesten akar 

szerencsét próbálni. Kocsmában he-

lyezkedik el, ahová egyszer betoppan

egy jóképû idegen…

Édes Erdély címmel vetítéssel egybe-

kötött élménybeszámolóra hívta az ér-

deklõdõket december közepén a 

Kölcsey Olvasókör – Baricz Zsolt nyu-

galmazott fõiskolai adjunktus és  Nemes

Erzsébet, a könyvtár nyugalmazott fõ-

igazgatója beszélgetése iránt a szoká-

sosnál is nagyobb volt az érdeklõdés –,

míg szintén az olvasókör szervezésében
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került sor Scheibner Tamás A magyar

irodalomtudomány szovjetizálása címû

kötetének bemutatójára január végén.

Scheibner Tamáson, az ELTE Magyar

Irodalom és Kultúratudományi Tan-

székének tanársegédjén kívül vendég

volt még Lajtai László, a Ráció Kiadó

vezetõje is.

A tél folyamán nemcsak a Bibó-

teremben kerültek megrendezésre

programok, de a Thirring Lajos-terem

is helyet adott különbözõ események-

nek, programoknak.

A Magyar Statisztikai Társaság Statisz-

tikatörténeti Szakosztálya havonta szer-

vezett egy-egy szakmai elõadást az ér-

deklõdõknek. Decemberben Kovács

Csaba, a könyvtár munkatársa elõadá-

sát hallgathattuk meg A demográfiai

változások okai a Vajdaságban 1941 és

2000 között címmel, majd januárban

Kiss Zsuzsanna beszélt a XIX. század

végi gabonaválságról. Kiss Zsuzsanna

az ELTE Társadalomtudományi Kar Tör-

téneti Szociológia Tanszékének és az

MTA-ELTE Válságtörténeti Kutatócso-

portjának tudományos munkatársa; az

1848 utáni hazai társadalomtörténet ku-

tatója, akinek fõ területe a neoabszolu-

tizmus-kori nyilvánosság története és a

XIX. század második felének agrártörté-

nete.

Lugosi András várta az érdeklõdõket

február 23-án, elõadásának címe Az in-

tézményesülõ statisztika és a születõben

lévõ nagyvárosi kultúra találkozása

volt. Az elõadó fõlevéltárosként dolgo-

zik Budapest Fõváros Levéltárában,

2005-tõl a Budapest Székesfõváros Sta-

tisztikai Hivatala iratanyagának referen-

se. Az URBS. Magyar Várostörténeti 

Évkönyv egyik alapítója és recenzióro-

vatának szerkesztõje.

És hogy tudjuk, a Thirring-terem

nem csak a fajsúlyos témák otthona,

fontos megjegyeznem: minden hétfõn

itt zajlik a KSH Könyvtár és a homolu-

dens.hu Egyesület közös társasjáték-

klubja. A társasjáték kedvelõi bármely

hétfõn ellátogathatnak hozzánk – élet-
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kortól függetlenül – délután négy és

este hét óra között egy izgalmas csatára

a rengeteg társasjáték valamelyikével.

Rendszeresen vannak a könyvtárban

gyerekrendezvények is, januárban far-

sangi kézmûves foglalkozást és mese-

délutánt szerveztek kötészetünk dol-

gozói. A gyerekek farsangi maszkokat

készíthettek olló, ragasztó, festék és

ecset segítségével, majd utána a gyerek-

sarokban hallgathatták kedvenc meséi-

ket.

Végül, de nem utolsósorban, rend-

szeres látogatóink már tudják: havonta

más és más képzõmûvészeti kiállításban

gyönyörködhetnek folyosónk falain.

Karácsony hónapjában Simon Erika ki-

állítását tekinthettük meg „Színes tinták-

ról álmodom” címmel, míg februárban

Molnár Kati akvarellfestõ képeit láthat-

ták egy hónapig. A Teremtett világunk

címet kapott eseményt Kisdi János nyi-

totta meg. 

E kettõ között pedig egy különleges

kiállítás résztvevõi lehettünk. Friss

Krisztina Könyvek és képek címmel

mutatta be a Syllabux Könyvkiadó gon-

dozásában megjelent kötetekhez készí-

tett illusztrációit.

Érdemes feliratkozni hírlevelünkre,

figyelni honlapunkat, ahol minden ren-

dezvényünkrõl tájékoztatjuk az érdek-

lõdõket. A hírlevélre fel kell iratkozni

személyesen a könyvtárban, bármelyik

könyvtárosnál, vagy e-mailben lehet

kérni ezt a ref@ksh.hu címen.

Remélem, téli rendezvényeinkrõl

szóló beszámolómmal felkeltettem ér-

deklõdésüket a KSH Könyvtár iránt, és

hamarosan találkozhatunk egy esemé-

nyen vagy éppen könyvkölcsönzés

közben. ■
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Könyvtári tavasztündér

✒✒  Tavaszköszöntõ író-olvasó találkozó-

ra vártuk az alsó tagozatos gyermekeket

a tatai Móricz Zsigmond Városi Könyv-

tár gyermekrészlegének szervezésében.

Bosnyák Viktória ifjúsági író, mûfordító

látogatott el hozzánk 2016. április 5-én,

hogy a diákokat megismertesse mûvei-

vel. Az interaktív elõadásnak résztvevõi

és partnerei is voltak a diákok, akik a

Kõkúti Általános Iskolából és annak Fa-

zekas Utcai Tagintézményébõl érkeztek.

Az írónõ vetítéssel hozta közelebb az

érdeklõdõkhöz az elhangzottakat. Egy

kislány lelkesen felolvasta a verset,

amelyet Szabó T. Anna kortárs költõ írt

Bosnyák Viktóriának. Elõadónk a Tün-

dérboszorkány címû könyvéhez kap-

csolódó amatõr kisfilmet játszott le,

amelyet Budapesten általános iskolá-

sokkal forgattak. A diákok boldogan

nyújtották magasba kezüket a filmmel

kapcsolatos kérdések megválaszolásá-

hoz. Kiderült, hogy az iskolai évek ad-

ták a könyvhöz az ihletet, történetesen

Viktória testnevelõ tanáráról szól, aki

ezt késõbb, az osztálytalálkozó alkalmá-

val, virággal köszönte meg neki. Majd

elkészült a Tündérboszorkány folytatá-

sa Klott Gatya, ne fárassz! címmel,

amelyben korábbi tanára szintén helyet

kapott.

A továbbiakban Viktória a Magyar

Nyelvkincstár anyanyelvi meseregény-

sorozatának darabjait mutatta be: A si-

rály a király? címû, j és ly betûket 

gyakoroltató, valamint az Elek, merre

keresselek? címû könyvét, amely a tulaj-

donnevekkel ismerteti meg a gyerme-

keket.

A jó hangulatú, vidám találkozó kö-

zös dallal, majd nagy tapssal zárult. Va-

lamennyi diák és felnõtt az írónõ által

dedikált, tündérboszorkányos könyvjel-

zõvel és élményekkel gazdagodott. ■
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Kalandozás a Föld körül

✒✒  A Móricz Zsigmond Városi Könyvtár

Gyermekkönyvtára már január végén

megkezdte a Föld napjához kapcsolódó

felkészülést, hiszen három fordulóból

álló levelezõs pályázatot hirdetett. A fel-

adatlapokat bármely korosztály kitölt-

hette. Mindegyik forduló egy téma köré

épült, így elsõként a hegyekkel ismer-

kedtek meg az érdeklõdõk, és rejtvényt

fejtettek meg, afrikai hegyvonulatokat

jelöltek be a vaktérképen. A továbbiak-

ban a folyók és a tengerek világába ka-

lauzoltuk el a gyermekeket, amikor már

polipot rajzoltak és Kiss Ottó versének

hiányzó szavait is pótolták. Végül a vá-

rosok és falvak témában sorra vették a

világ híres látnivalóit, és utaltunk a nyár

legnagyobb sporteseményére, az olim-

piára, valamint annak helyszínére. 

A pályázók többsége alsó tagozatos

diák volt, noha azt gondolhattuk, hogy

inkább a felsõs korosztályt érdekli a té-

ma, hiszen õk már tanulnak földrajzot.

A résztvevõk segítségül hívták szülei-

ket, nagyszüleiket, a könyvtári ismeret-

terjesztõ könyveket, valamint az inter-

net adta lehetõséggel is éltek. A verseny

igen szorosnak bizonyult, a tizennégy

pályázóból hárman mindegyik fordulót

hibátlanul teljesítették. A gyermekek és

szüleik örömmel vettek részt a játékos

feladatmegoldásban, mert segítségével

a szülõk felelevenítették ismereteiket,

böngésztek, tájékozódtak a világtérké-

pen, és mindezt a gyermekeikkel közö-

sen tették. Õk bebizonyították, hogy va-

lóban szeretik a Földet. 

A verseny díjátadó ünnepségét 2016.

április 18-án tartottuk. Valamennyi

résztvevõ horgolt földgömböt kapott
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ajándékba, amelyet Dollmayer Bea

könyvtáros készített. A kiváló kitöltõket

pedig külön megjutalmaztuk. ■

A mindhárom fordulót hibátlanul teljesí-

tõk: Essõsy Ágota, Essõsy Viola, Dosztál

Dániel Gábor

A verseny további résztvevõi: Nádasdi

Jázmin Éva, Dörnyei Zsolt, Boda Zsófia,

Pontos Kíra, Egri Sára, Seregélyes Nóra,

Tyukász Ibolya Luca, Ubornyák Csenge,

Csonka Lilla Rita, Bartók Csenge Dóra,

Horváth Alexandra

Könyves szerda Kamarás Istvánnal

✒✒  Április elsõ szerdáján Kamarás Ist-

ván olvasás- és valláskutató, egyetemi

tanár volt a Könyves szerda vendége a

tatai Móricz Zsigmond Városi Könyvtár-

ban. Az olvasással, irodalommal, köny-

vekkel dolgozók számára megkerülhe-

tetlen szakirodalmi szerzõ mûvei szép

számmal fellelhetõek Tatán is. Kamarás

István az olvasáson kívül foglalkozik

etikával, vallásokkal, és még meseköny-

veket is ír.

Az 1960-as években szerezte könyv-

tárosi diplomáját, majd a Magyar Tudo-

mányos Akadémiánál dolgozott. 1968

és 1985 között az Országos Széchényi

Könyvtár olvasáskutatási osztályának

munkatársa volt. Ez idõ alatt munkatár-

saival olvasótábor néven nagyrészt hát-

rányos helyzetû fiataloknak szerveztek

nyári programot Bakonyoszlopon.
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Kamarás István nem csak az olvasás-

szociológiában, de a valláskutatásban is

úttörõnek számít Magyarországon. 

A keresztény felekezetek mellett a nem-

keresztény hitû közösségek és a vallá-

sosság különbözõ formái is érdeklik.

Minderrõl Kis magyar religiográfia cí-

mû kötetében írt, de jelent meg könyve

a somogyvámosi Krisna-völgyrõl is

(Krisnások Magyarországon).

Mesekönyveit többször díjazták, kö-

zülük a Csigamese 2000-ben az Év

Gyermekkönyve címet nyerte el. Témá-

it az életbõl merítette, fontos ihletforrá-

sok voltak gyermekei és unokái. 

A Csigamese mellett más gyermek-

könyvei is megtalálhatók a könyvtár-

ban. A szakkönyvek és a nézõk kötetei

mellett ezeket is dedikálta a beszélgetés

végén. ■

Siker a Nagy Könyvelhagyó Hétvé-

gén!

✒✒  Minden eddiginél sikeresebben zá-

rult a Nagy Könyvelhagyó Hétvége Ta-

tán a résztvevõk számának tekinteté-

ben. 2016-ban nyolcadik alkalommal

rendezték meg országosan ezt az akci-

ót, és a Móricz Zsigmond Városi Könyv-

tár harmadik alkalommal csatlakozott

hozzá. 

A tatai könyvtárosok ezen a tavaszon

is elhagytak jó néhány könyvet a város

buszmegállóiban, várótermeiben, pos-

tahivatalaiban, tóparti padjain, de mind-

ezt nem szórakozottságból vagy feledé-

kenységbõl tették, hanem azért, hogy

játékra csábítsák Tata könyvszeretõ la-

kosait. 

Hiszen a cél idén sem változott: a fi-

gyelem középpontjába állítani a köny-

vet, az olvasás szeretetét azáltal, hogy

egyszerre több OLVASÓ EMBER veszít-

se el egy-egy kedves könyvét, hogy azt

más megtalálhassa, elolvashassa, és ké-

sõbb újra elveszíthesse. Ennek jegyében

veszítettek el a könyvtárosok leporellót,

mesekönyvet, ifjúsági regényt, krimit,

klasszikus regényt, verseskötetet, sza-

kácskönyvet és más ismeretterjesztõ

mûvet. 

Az akció hivatalos oldalán, a veszit-

sel.konyvtar.hu oldalon hatan jelezték,

hogy az általunk elhagyott könyveket

megtalálták. A megjegyzés rovatba írta-

kat örömmel olvastuk: „Remek ötlet ez

a játék!” „Váratlan meglepetés, örülök

neki. Kár hogy nem találtam többet, re-

mélem lesz több is. Várom, hogy veszít-

sek, és egyben találjak valami újat. :D”

Vagy a legbiztatóbbat idézve: „Kicsit

hosszú, de el fogom olvasni és aztán el-

veszítem” – írta egy megtaláló Re-

marque A három bajtárs címû regénye

megtalálásakor. 

A legnagyobb sikernek azt tekintet-

tük, hogy az általunk elveszített könyvet

megtalálva többen maguk is regisztrál-

tak, és a saját könyvtárukból veszítettek

el könyvet. Ezt pedig más meg is talál-

ta, tehát a láncreakció beindult!

Az már csak hab a tortán, hogy nye-

reményjátékban is részt vehettek a játé-

kos kedvû megtalálók, ha lefotózták a

frissen megtalált könyvet és feltöltötték

a játék hivatalos közösségi oldalára. Jö-

võre még nagyobb részvételre számí-

tunk, addig is jó olvasást kívánunk min-

denkinek! ■
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✒✒  Van-e jövõje a könyvtárnak? És ha

igen, akkor miben?

Ezekre a kérdésekre próbált választ

adni Tóth Máté Könyvtár és közösség cí-

mû könyvében. A szerzõ két utat lát,

amelynek egymással párhuzamosan

kell haladnia: a folyamatos technikai

fejlõdés által támasztott igényeknek

megfelelve és az így kialakult lehetõsé-

gekkel élve a könyvtárnak biztosítania

kell, hogy a publikált tudás teljessége

elérhetõvé váljon a virtuális térben, ám

közben bizonyítania kell, hogy a fizikai

térben való létezése sem felesleges. 

A könyvtárépületnek ugyanis közösségi

térként kell funkcionálnia, amely meg-

felelõ megoldást nyújt a multikulturaliz-

mus problémájára, megõrzi a mikrokö-

zösségek kultúráját, de képes arra is,

hogy a városi polgárok közös identitás-

tudatának kialakulásában szerepet játsz-

szon. Ennek sikeréhez azonban a láto-

gatók komoly aktivitására is szükség

van, aminek alapfeltétele a szolgáltatá-

sok ismertetése, a könyvtár láttatása a

potenciális résztvevõkkel.

Tóth Máté kötetének pont ez, a min-

dennapi olvasó megszólítása és figyel-

mének felkeltése az egyik célkitûzése, a

másik pedig természetesen a szakma tá-

jékoztatása. Ez a kettõs funkció azonban

egyszerre a mû gyenge pontja és igazi

értéke. A bevezetõ, elméleti rész fõleg a

felhasználók számára jelenthet újdonsá-

gokat, a szerzõ ugyanis csak összegzi

azokat a teóriákat és kutatásokat, ame-

lyek évek óta forognak a nemzetközi

szakmai közegben. Ezzel szemben a mû

második része számtalan olyan gyakorla-

ti példát hoz, amely az olvasók számára

csupán érdekesség, de a szakmának ko-

molyan átgondolandó jó gyakorlat.

A kötetben olyan jól mûködõ pél-

dákkal találkozhatunk, mint a bécsi

központi könyvtár, amely két városrész

határára, egy metróállomás fölé épült;

az antwerpeni könyvtár, amely a város-

rehabilitáció nevében egy egykori par-

kolóházban kapott otthont; vagy éppen

a drammeni Folyóparti Tudáspark,

amely egykori gyárépületek átépítésé-

vel született, és a célja tudásközpont-

ként és építészetileg is a város megha-

tározó épületének lenni.

Külön üdvözölendõ, hogy a szerzõ,

aki a Könyvtári Intézet és a Pécsi Tudo-

mányegyetem munkatársa, ennélfogva

kiterjedt külföldi kapcsolatokkal és a

szakma nemzetközi tevékenységére való

jó rálátással rendelkezik, kellõ figyelmet

fordított a magyar példákra is. Így igazán

nem mondhatjuk, hogy olyan gyakorla-

tokról van szó, amelyek megvalósítását a

hazai körülmények egyáltalán nem te-

szik kivitelezhetõvé. A szerzõ különös fi-

gyelmet szentel a mozgókönyvtári szol-

gáltatások bemutatásának, azokon belül

is a hazai, a Könyvtárellátási Szolgáltató

Rendszer (KSZR) keretein belül mûködõ

sikertörténeteknek.

A kötet kiadását a Nemzeti Kulturális

Alap tette lehetõvé, de könyvkereske-

delmi forgalomba is került, így csak re-

ménykedni tudunk, hogy tényleg eljut

majd a hétköznapi, érdeklõdõ felhasz-

nálókhoz is, nem csak a szakma tagjai-

hoz. ■

Tóth Máté (2015): Könyvtár és kö-

zösség. Budapest, Argumentum, 138 o.
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