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XLI. ÉVF. III. SZÁM 1997. MÁRCIUS A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár 
dolgozóinak tájékoztatója

Mottó:
„Ha lemaradunk a társadalmi információs 
szükségletek időben és adekvátan való kielé
gítéséért
folytatott versenyben, a kulturális szolgáltatá
sok
perifériájára, kegyelemkenyérre szorulunk. 
Fontosságunkat és hasznosságunkat a köz előtt 
mindenekelőtt - talán helyesebb lett volna 
azt mondanom kizárólag -
információs kapacitásunkkal bizonyíthatjuk.”

Papp István

HA TUDNI AKARJA, HOGY:

- hol lehel kész házal vásárolni,

- hol tanulhat úszni csecsemője,

- hol javítják meg elromlott háztartási gépét,

- mi az amerikai palacsinta receptje,

- hol foglalkoznak strucctenyésztéssel Magyarországon,

- hol talál lakatos gyorsszolgálatot,

- melyik az a futárszolgálat amelyik külföldről elhozza gyógyszerét,

- hol működnek angol nyelvű magánóvodák,

- mennyi lett 1997 január 1-től a minimálbér,

- hol lehet sífelszerelést kölcsönözni,

- hol és mikor újíthatja meg útlevelét,

- mikorra esik 2000-ben a húsvét,

- hol van éjjel-nappal működő valutaváltó hely,

HÍVJA MUNKANAPOKON 
8-21 ÓRÁIG

A FŐVÁROSI SZABÓ ERVIN KÖNYVTÁR 
KÖZHASZNÚ INFORMÁCIÓS SZOLGÁLA TÁ T

A 2-67-67-67-es TELEFONSZÁMON!!

Közhasznú Információs Szolgálat

Az új könyvtári törvénytervezet az állampolgárok 
„információhoz, a könyvtári dokumentumokhoz, 
szolgáltatásokhoz” való jogára épül. Ezen belül az 
ún. közhasznú, közérdekű információk gyűjtése, 
feltárása, szolgáltatása ill. e szolgálat szükségessé
ge ma már nem vonható kétségbe egy nyilvános, 
közművelődési könyvtár számára. A kezdeti kéte
lyek eloszlottak, a viták elültek (ennek oka vajon a 
meggyőződés, vagy csak az érdektelenség?), s ré
gen foglalkoztunk már a mi „Közhasznúnkkal” is. 
Valóban már tíz éve működik ez a szolgáltatás? 
Egyrészt, mintha mindig is élt volna, másrészt vi
szont, mintha most olvastam volna Havas Kati 
javaslatát, amelyre támaszkodva két év adatgyűjté

se és rendezése, kapcsolatok kiépítése után 1987- 
ben megindult négy munkatárssal a Közhasznú. 
Újabb két év kellett, hogy társukul, eszközükül 
szegődjön az első számítógép.
Kialakult az arculat, begyakorlódtak a munkatár
sak, s elmondható, hogy intézményünk egyik leg
többet igénybe vett, legismertebb reprezentánsát 
köszönthetjük ebben az évben.
Ennyi idő alatt sok tapasztalat gyűlik össze, kon
zekvenciák vonhatók le ill. a fejlődés további útjai 
is megmutatkoznak.
1993-1994-ig gyakorlatilag megteremtődtek a mai 
működés alapjai, elmondható, hogy a „fővárosi 
lakosság hétköznapi információs igényeinek intéz



ményes üzemszerű kielégítését” végzi a szolgálat. 
A Közlönyolvasóban és az Amerikai Továbbtanu
lási Tájékoztatóban, ill. a gyorsan meg nem vála
szolható kérdések esetében személyes látogatásra 
invitálják a használókat, bár a kérdések zöme tele
fonon hangzik el. Tényszerűen, vagy eligazító ta
nácsadással segítenek közel 100 témakörben, több 
mint 20 ezer tételt tartalmazó számítógépes adat
bázissal (amely a szolgáltatható információk terén 
milliós nagyságrendet jelent), naponta ezernél is 
több érdeklődőnek.
Teljességre törekvőén például a következő téma
körök információit gyűjtik: közélet (házasságkötő 
termektől, önkormányzatok, egyházak, munkaügyi 
központokon keresztül Göncz Árpád címéig); gaz
daság, közb iztonság  (U TIN FO RM , VOSZ, 
IPOSZ, kéményseprők, köztisztaság stb.); kereske
delem (üzletláncok, zálogházak, fogyasztóvéde
lem); művelődés, kultúra (az intézmények adatain 
túl partiszervező, társkereső szolgáltatások, esemé- 
nyek-bálok, divatbemutatók stb.); oktatás (állami 
és magániskolák, speciális képzési lehetőségek, 
alapítványok); sport (sportolási lehetőségek, játék- 
szabályok is); egészségügy (segélyvonalak, kórhá
zaktól a kisállattemetőkig); a szociális ellátás 
információi.
Válogatva gyűjtik az üzleti élettel, vendéglátással, 
közlekedéssel kapcsolatos, s a postaforgalmi infor
mációkat, mivel ezek saját információs központtal 
rendelkeznek. Megemelítendő, hogy a TEXTAR 
program közhasznú változata együtt fejlődött a 
szolgáltatással.
Milyen száraz ez a gyűjtőköri leírás!
Nem érzékelteti azt az életet, ami kérdések formá
jában özönöl be a szűk telefonos szobába. Egy 
ilyen szolgáltatás munkatársai közvetlenül tapasz
talják, tapintják, „mi van a városban”, mi érdekli 
éppen az embereket:
farsang van? - jelmezkölcsönzőkről kérdeznek, öt
leteket várnak;
Valentin nap - mit vegyek a barátnőmnek, s hol? 
kolbászt csinál - melyek a szóbajöhető húsboltok, 
ahol eladhatja?
lassan, de érezhetően kezdődik a választási harc 
este 7-8 óra - iskolai házifeladatok megoldásának 
időszaka.
Szűkre szabott látogatásomkor kérdés érkezett a 
„paso doble” tánc eredetéről és lépéseiről (ez utób
bit a telefon korlátozott lehetőségei miatt „át
passzolták” egy megfelelő intézménynek).
Egy hölgy hosszasan problémázott valamilyen in
gatlanvásárlás kapcsán, s bár többször felajánlották 
a személyes tájékoztatást (ld. Közlönyolvasó), ő  
az istennek sem....

Az amúgy is rendkívül pergő-pezsgő hangulatot 
(az állandóan villogó telefonok diktálták a tempót) 
boldog visongás erősítette fel (mintha kifejezetten 
nekem rendelték volna az esetet): egy úr érdeklő
dött, ki volt az a hölgy, aki tegnap este valami 
Madách-ról (?) tájékoztatta? - Riadt csönd egy 
pillanatig, majd a lehetséges érdekelt átveszi a 
kagylót, a továbbiakban ld. a fenti boldog sikolyt. 
A „valami” ugyan Erkel volt, de az úr mindenesetre 
100 000,- azaz százezer forintot nyert az informá
cióval, s ezt méltóképpen akarta megköszönni. A 
zárás utáni „hálapezsgőzésről” nincsenek informá
cióim, igaz, nem is érdeklődtem sem személyesen, 
sem telefonon, de hát a könyvtárosi tapasztalat...! 
A Közhasznú használatáról komoly elemzést ké
szített Barczi Zsuzsa 1993-ban; a felmerülő kérdé
sek összetételéről, számáról, a kuriózumokról 
rendszeresen tájkoztatnak az újságok. Most inkább 
beszélgessünk másról...
Az interjú készítésnek sajátos formáját választot
tam, mivel szerény képességeimet meghaladja 
Sándor Mari (a szolgálat vezetője) élőbeszédének 
pontos visszaadása: így csak összefoglalni tudom 
mondandóját.
A beszélgetés aktuális egyrészt a tízéves évforduló 
apropójából, másrészt, mivel az elmúlt évben ko
moly sikereket könyvelhetnek el, amelyek a szol
gálat történetében bizonyára fontosak lesznek, s e 
sikerek fénye még örömtelibbé teheti a közelgő 
„ünnepet”.
Mint bevételorientált hálózati könyvtárosnak, első 
kérdéseim a Közhasznú költségvetését, lehetősé
geit célozták, mennyit és mit és mennyiért vásá
rolhatnak, van-e és mekkora a bevételük?
A Közhasznú az Olvasószolgálati Főosztály része, 
önálló költségvetése nincs. Az elmúlt 1-2 év sike
res pénzügyi-pályázati akciói többé-kevésbé meg
teremtették a munkájukhoz szükséges technikai 
feltételeket.
Egyrészt a Soros Alapítványhoz 1995-ben benyúj
tott pályázatra egy millió forintot kaptak, ebből az 
összegből kialakították számítógépes hálózatukat 
(jelenleg 2 Pentium géppel s 6 db munkagéppel 
rendelkezne, a jelenleg tíz adatbázis valamennyi 
gépen elérhető. Ezzel a technikai felszereltséggel 
vált lehetővé, hogy a szolgálat minőségileg képes 
legyen közelíteni az elvárásokhoz. Az öröm mellett 
óriási feladatot jelentett a meglévő adatbázis reví
ziója. Érzékeltetésül pl. a kerületi telefonszámok 
változása valamennyi kerületre vonatkozó adat 
(kórház, iskolák, üzletek) módosítását hozta magá
val. Ez a munka a befejezéséhez közeledik, a háló
zati könyvtárak már ez új, „tisztított” változatot 
kapják.
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Másrészt: kifizette a MATÁV a tartozását, ami 3 
millió forint fölött „hozott a konyhára”. A MATÁV 
1990-ben átadta a Különleges Tudakozó szolgálta
tás dokumentációját, valamint kommunikációs te
lefonhálózatát, amihez hét fővonal tartozott. 
Szerződésben kötötték ki, hogy a Budapesti Táv- 
beszélőlgazgatóság mekkora összeget „csorgat át” 
a FSZEK-nek a telefonhasználat díjából. A rend
szerváltás következményei sokszorosan csapódtak 
le itt, mivel pl. a Távbeszélő privatizálása jelentő
sen késleltette közös anyagi dolgaink rendezését - 
mondta Sándor Mari. Új szerződésben fogják a 
további együttműködést szabályozni, s remélhető
leg ennek eredményeként megvalósíthatják álmu
kat, az Internet Kávéházat. Kávét ugyan csak a 
büfében kaphatnak majd a látogatók, de a tervek 
szerint 8-10 gépen biztosítanak majd Internet hasz
nálatot, eleinte ingyen, ill. bevezető áron. Harmad- 
sorban sikerült eladni a Közhasznú adatbázist; 19 
könyvtár vásárolta meg eddig, elkészült a „haszná
lati útmutató” is, s megkezdik a vásárlók betanítá
sát.
Nagy lehetőséget látnak a további piackutatásban, 
e munkára most teremtődtek meg a feltételek.
Az ember, ha nem foglalkozik ezzel a témával, föl 
sem fogja, milyen nehéz naprakészen „szolgálatra 
állni” az élet minden területét felölelő témahalmaz
ban. A hagyományos könyvtáros rendelkezik a 
megszokott, s „megtanult” tájékoztató eszközök
kel, s ha átfutja az újságokat is, többnyire válaszol
ni tud az o lvasói kérdések re . R itkán érik  
komolyabb meglepetések, hiszen a kérdezőknek 
általában határozott elképzelésük van arról, hogy 
mit tudhat egy könyvtár. Mi persze tudjuk, hogy az 
esetek többségében sokkal többet tudunk, s időről- 
időre megpróbáljuk erre felhívni a környezetünk 
figyelmét. A közhasznú más!
Tudnia kell, - lehetőleg egy perc alatt - közvetlenül 
tájékoztatni, ill. eldönteni, hová irányítsa a kérde
zőt. Gondoljuk meg, egy perc néha ahhoz elég, 
hogy megértsük, mit akar a másik! Speciális képes
ségekre van szüksége annak, aki a telefon mellé ül. 
Nem is bírhatják teljes munkaidőben - négy órán
ként váltják egymást -, s aki éppen nem tájékoztat, 
az gyűjti össze az új információkat, javítja az adat
bázis naponta változó adatait, fogadja személyesen 
az érdeklődőket. Mindent összevetve („tokkal-vo- 
nóval” - á la Pauza) jó 5 millióval járultak hozzá az 
elmúlt évben a FSZEK működéséhez.
Nyolcán vannak, közülük hárman fél munkaidő
ben. Számukra nincs zárva tartó nap, nyári szünet 
- a csörgő telefonokat fel kell venni! Ma már külön 
e munkára tervezett asztal mellett, gurulós széke

ken ülnek, sajnos a világítás kicsit gyönge és a 
Belváros porából irdatlan mennyiséget nyelnek le 
naponta - kellene egy légkondicionáló.
Honnan, hogyan szedik össze a rengeteg adatot? 
Milyen eszközeik vannak a tájékoztatáshoz? Első
sorban kiváló referenszkönyvtár áll a rendelkezé
sükre a Közhasznú adatbázis mellett. Említettem 
már a CD-ROM-os telefonkönyvet, ami óriási se
gítség. Együttműködnek más információs köz
p o n tta l is: F Ő V IN F O R M , U T IN F O R M , 
TURINFORM, Petőfi Csarnok, Almássy téri Sza
badidő Központ - a legjobb kapcsolatuk a Postai 
Tudakozóval van. Minden vásáron, kiállításon ott 
vannak, begyűjtik a tájékoztatókat, reklámanyago
kat.
A délelőttösök első teendője a sajtószemlézés. 
Négy napilap, Express Újság, Mai Nap, Teszt Ma
gazin, HVG, Természetgyógyászat, Autópiac, to
vábbá számtalan reklámújság jár a szolgálatnak. A 
könyvek beszerzésével kapcsolatban a következőt 
mondta Sándor Mari: - Átszólok a szerzeménye- 
zőknek és megveszik, vagy megvesszük, amire 
szükségünk van. Gyorsan hozzájutunk. Előfordul, 
hogy lemondunk egy-egy vásárlásról, mivel nincs 
rá szükségünk. Csak a számunkra fontos dokumen
tumokat kérjük.
Az itt dolgozóban kialakul egy sajátos figyelem, 
bárhol van, bármit olvas, hall, szeme megakad a 
közhasznúnak minősülő híreken, eseményeken. 
Tanúja voltam, hogy a Tájékoztató egyik munka
társa munkaideje kezdetekor „bedobott” valami
lyen papírt a Közhasznúba, „hátha még nem 
láttátok” felkiáltással. Ez szinte naponta előfordul, 
mutatván, hogy a központi könyvtár dolgozói ma
gukénak tekintik a szolgálatot.
A telefonosok előtt-mögött óriási papírlepedők, 
ezeken tájékoztatják egymást a többször felmerült 
kérdésekről és a napi sláger témákról. Az adatok 
javításának egyik módja, mikor a kérdező vissza
szól („mert hátha másnak is szüksége van a pontos 
információra”), s van, hogy a szolgáltató telefonál
ja meg az esetleges változásokat. Egyelőre még ők 
vannak kevesebben ..A c é la  minél nagyobb száza
lékban a korrekt tájékoztatás. Ennél többre a je- 
len le g i k ö rü lm é n y ek  k ö z ö tt nem  tudnak  
vállalkozni.
Vibráló, érdekes, színes világ ez! Aki teheti, s ha 
teheti üljön be egy kicsit a „telefonba”, mindjárt 
megérti, mi nyűgözi le ebben a munkában az itt 
dolgozókat s lelkesített föl engem is.
Baj persze, hogy a telefonok csúcsidőben nem jel
zik, hogy türelmet kémek, s a kérdező azt hallja, 
hogy kicsöng, és nem veszik fel.
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Baj persze az is, hogy nincs idejük kedvesen elcse
vegni azzal, aki esak egy kis megértésre vágyik, 
dehát az egy másfajta telefonos szolgálat feladata. 
A Közhasznú számára biztonságos hátteret nyújt a 
nagy múltú könyvtár tájékoztató szolgálataival, vi
szonzásul a kérdések „megszűrésével” sok terhet 
átvállal a nagy olvasói nyomás alatt álló központi 
olvasószolgálattól. A központi könyvtár szerves 
részévé vált tehát a Közhasznú, de hogy állunk a 
hálózattal?
VajdaKomél 1988-ban megjelent cikkében (Tudni 
szeretné? Kérdezzen!) felemlíti azokat a kerületi 
könyvtárakat, amelyek elkezdték a közhasznú in
formációk áramoltatását. Ezzel kapcsolatban írja: 
„Az igazi... az lenne, ha megindulna, rendszeressé 
válna a központ és a perifériák közti rendszeres 
oda-vissza információáramlás... Sokezer kérdés
felelet eredménye az igazi adatbank. Sokezer vá
laszból kialakulhatnak olyan „belső” információ- 
tárak, amelyeket majd érdemes lesz sokszorosítani, 
a kerületeknél elhelyezni, továbbadni. A kerületek
nek is készülni kell... Előbb-utóbb hálózat lesz a 
KISZ is, a főváros sűrű szövésű, érzékeny informá
ciós hálózata.”

Mi lett ebből? A felemlített könyvtárakban meg
szűntek, vagy nem fejlődtek megfelelően ezek a 
törekvések - nem mintha nem volna szükség ilyen 
típusú szolgáltatásra a kerületekben. A 95-ös Soros 
pályázaton a Közhasznú a régióközpontokkal való 
számítógépes összekapcsolódás technikai feltéte
leinek megteremtésére is kért pénzt. Ezt az össze
get nem kapták meg. Kellene talán a „hazaiaknak” 
is bemutatót tartani az adatbázisról, működéséről. 
Végig gondoltuk alaposan e szolgáltatás szempont
jából azt a páratlan lehetőséget, hogy egy hálózat 
része, s mint ilyen, hogyan működhetne a leghaté
konyabban? Mindez persze nem az itt dolgozók 
feladata, legalábbis nem egyedül az övék, erre „se 
pénzük, se posztójuk”. Ők örülnek, ha a napi ezer 
telefonra megfelelő színvonalon válaszolni tudnak. 
Akkor kié? Ld. mottó!
Remélem, lesz módunk, energiánk egyszer szak
mai beszélgetések témájaként ezt a kérdéskört vé
giggondolni. Itt és most ez messzire vinne az 
ünnepléstől, s azt nem akarom. Inkább jó munkát, 
jó kedvet és sok sikert kívánok a Közhasznú mun
katársainak a következő tíz évre!

V.V.E.

A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Közhasznú Információs 
Szolgálatában az Ön rendelkezésére álló számítógépes 

adatbázisok

Közhasznú Kereső Adatbázis - 1988 óta gyűjtött és karbantar
tott adatok számítógépes nyilvántartása. Keresési lehetőségek: 
Szó (Név részlete, tárgyszó együtt), Név (Cég, intézmény 
teljes neve), budapesti kerület (mint betűjel), Nyitvatartás és 
felelős munkatárs neve (a velünk közölt adatoknak megfele
lően).
Kartoték Jogszabálykereső Adatbázis, az Igazságügyi Minisz
térium Informatikai Osztályának terméke. Tartalmazza a jog
szabályi kapcsolatok és azok változásainak Magyar 
Közlöny-beli, Határozatok Tára-beli, tárcaközlönybeli lelőhe
lyét, a kihirdetés és hatályba lépés időpontját. Keresés: jogi 
tárgyszórendszer, jogszabályszám segítségével.
Ki Mit Gyárt (tenyészt, forgalmaz, szolgáltat)? A SZÜV Rt 
által épített és karbantartott adatbázis. Mutatói - cégmutatók, 
helységnévmutatók, megye-mutatók, nyelvi mutató, kerületek 
szerinti mutató, ill. a termelés, forgalmazás és szolgáltatás 
elkülönítését is lehetővé tevő menüpontok alapján lehet keres
ni. További szűrések: névrészletre, címrészletre, vezető nevé
re, törzstőkére, cégformára, stb. Kb. 90 ezer cég adatait 
tartalmazza.
Közlönytár Jogszabálykereső Adatbázis, a Com-Ser Kft és az 
54. sz. ügyvédi Iroda közös terméke, amely 1995-tel zárul. 
Keresőrendszere sok hasznos információt szolgáltat jogsza
bály, vagy jogi norma keresésekor.
Címtár, vagy Helységnév-tár - a Könyvtár Számítógépesítési 
Osztálya által készített gyorskereső adatbázis, amelyben irá
nyítószámra, megyére és településre is vissza lehet keresni.

CD-Telefonkönyv- a budaörsi MTT-Teledata Kft és a Kerszöv 
Computer Kft által kiadott számítógépes adatbázis külön se
gédlistával segíti a keresést, így névre, irányítószámra, telepü
lésnévre, címre, szakmacímszóra, körzetszámra és azon belül 
telefonszámra is lehet keresni. A segédlista legtöbb elemének 
saját mutatója van és a keresési szempontok összekapcsolha
tók, legfeljebb esetenként nincs találat.
CotnpLEX Céghírek - A cégbíróságok és a Cégközlönyök 
adatait tartalmazza, így az adott cég cégbejegyzésekkel ösz- 
szefüggő adatsorai a maguk „történetiségében” rekonstruálha
tók. A többi adatbázissal együtt használva sok fontos 
információ birtokába lehet jutni. Kb. 227 ezer bejegyzett cég 
adatait tartalmazza, ezért joganyagban előforduló szóra is lehet 
keresni. Lehet keresni a jogszabály számára paragrafusra, 
rövidített elnevezésére, lehet keresni jogászi tárgyszórendszer 
segítségével jogszabály számra, paragrafusra és lehet keresni 
tematikusán szűkített címmutatókra. Az adatbázis tartalmazza 
a törvényeket, rendeleteket, utasításokat, állásfoglalásokat, 
bírósági határozatokat is. Adott jogszabály hierarchikus kap
csolataira is lehet keresni.
Jogikus - a Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, a Com-Ser Kft 
és az Invenció Kft szöveges jogszabály-adatbázisa CD-ROM- 
on. Tartalmazza a Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye köte
teinek adatait. Több kereső indexe van. Több keresési 
szempontot, utalást hierarchikus ajánlatba rendez. Csak loká
lis CD-ROM-leolvasó érhető el a Szolgálat nyilvános munka
szobájában, a 3. számú kliens számítógépen. Nyomtatásnál 
automatikusan hasábokba rendezi a szöveget.
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TŰNŐDÉS
A FSZEK díjtétel-politikájáról

Díjtétel-infláció
Sikerült inflációt teremtenünk. Több mint hatvan (!) kategória alapján szedjük a pénzt (ld. a Díjak a 
FSZEK-ben c. táblázatot), és ez a szám évról-évre tovább növekszik: új még új szolgáltatásokat vezetünk 
be, a korábbiakat újabb kategóriákra bontjuk, a régiek közül pedig semmit sem hagyunk el. 
Kategóriáink már jelenleg is átláthatatlanok. (Bizonyíték: hibátlan áttekintésükre a legilletékesebb 
szakember sem volt képes.) Hogyan képzeljük azt, hogy a most belépő és a pult mögé álló könyvtárkezelő 
képes lesz rá? És főleg: mi lesz ilyen ütemű kategória burjánzás mellett néhány év múlva?
Javaslatom: kategória-stop. Fogadjuk meg, hogy a díjtételféleségek számát nem növeljük tovább, az újak 
elkerülhetetlen bevezetését egyszerűsítésekkel, összevonásokkal, a fölöslegessé váltak elhagyásával 
egyensúlyozzuk ki.
De ezzel még csak egy formai szempontnak - az áttekinthetőség követelményének - feleltünk meg.

Díjszedésünk és a magyar közteherviselés
Hadd kezdjem egy példával! Ismerek egy könyvtárat, ahol - miért, miért nem? - szabályszerűen és 
következetesen szedik a késedelmi díjat. Az elmúlt évben 150 ezer könyvet kölcsönöztek és 1,490 ezer 
forint késedelmi díjat fizettek be. Tehát minden kikölcsönzött kötet után majdnem 10 forintot.
Nem hiszem, hogy az olvasói morál kerületenként lényegesen különbözik. Hálózatunk egészének éves 
könyvforgalma 5 millió kötet. Ha tehát minden késedelmes olvasó szabályosan fizetne, 50 millió forint 
gyűlne össze. A valóságban azonban még 10 millió sem.
Bevételeink - megmaradva a késedelmi díj példájánál - kétféleképpen növelhetők:
1. Nem növeljük a tételt, de mindenkitől következetesen beszedjük.
2. Növeljük a díjtételt; aki eddig nem fizetett, az továbbra sem fizet, aki eddig is becsülettel fizetett, attól 
még többet szedünk be.
Mi az utóbbi utat választottuk. Eljárásmódunk kísértetiesen igazodik a magyar közteherviselés, adófizetés 
általános gyakorlatához.

Még mindig a késedelmi díjról (és a többiről is)
Több nyugati könyvtáros egyesület így foglalt állást: ha már kénytelenek a könyvtárak díjakat szedni, 
akkor a könyvtárhasználati szabályok megsértőitől magas, a többitől alacsonyabb díjak szedése ajánlatos. 
Vagyis: a szabálysértők (és ezáltal az olvasókat megkárosítók) rovására csökkentsük a tisztességes 
könyvtárhasználók terheit.
Nálunk ez majdnem fordítva van: a tisztességes olvasókkal szemben keményen következetesek, a 
szabálysértőkkel szemben elnézők vagyunk.
Részemről a díjazás három csoportját állítanám fel:
- a puszta információhoz jutás legyen minden állampolgár számára alanyi jogon járó, tehát ingyenes 
szolgáltatás (ilyen a helybenolvasás, a katalógushasználat, a telefonos - közhasznú - információadás, de 
a gyerekek ingyenes információhoz juttatásának lehetősége is megfontolandó);
- díj szedhető az információhoz jutás „kényelméért” (dokumentumok otthoni használata, másolása, 
előjegyzése, könyvtárközi kölcsönzése stb.);
- emelt díjat kell szedni, ha az olvasó a szabályok megszegésével a könyvtár többi olvasóit hátrányos 
helyzetbejuttatja (késedelem, keresett könyvek elvesztése stb.).

Könyvtárak közötti különbségtétel
Felmerült a javaslat: tegyünk különbséget a beiratkozási díj szempontjából a különféle könyvtárak között, 
legyenek elsőosztályú, másodosztályú és fapados könyvtárak. A gazdag választékot kínáló könyvtárak 
magasabb osztályba, a szerény választékot kínálók alacsonyabb osztályba kerülnének.
Csakhogy a gazdag választékot kínáló üzletközpontok sem kémek több pénzt a vásárlóktól, mint a kis 
boltocskák. A központi könyvtár és egy kis fiókkönyvtár nem jobbat és rosszabbat kínál, hanem 
mást-mást, a használó számára más-más értéket és előnyt jelentőt. A kis könyvtárakat kis szakboltokhoz
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hasonlítanám: vannak speciális igények, melyeknek ők felelnek meg a legjobban. Egyenrangú és nem 
alsóbb osztályú tagjai egy fővárosi ellátórendszernek. Ennek a díjkategóriák egyenrangúságában is 
tükröződnie kell.
Másrészt viszont az is igaz, hogy a kisebb könyvtárak fontos szerepet töltenek be a hátrányos helyzetű 
rétegek ellátásában. Könyvtárunk régi szép hagyománya a szociális szerepvállalás, s ezt meggyőződésem 
szerint a jövőben is érvényesítenünk kell. Csakhogy a hátrányos helyzetűek könyvhöz és információhoz 
jutása érdekében nem egyes könyvtárakat kell olcsóbbá tennünk (ezzel „szegénykönyvtárakat” hoznánk 
létre), hanem magukat a hátrányos helyzetűeket kell közvetlenül előnybe részesítenünk. E téren könyv
tárunknak jeles kezdeményezései vannak (a munkanélkülieknek, az egészségügyi hátrányban szenvedők
nek nyújtott kedvezmények). Tudom, hogy vannak kollégák, akik a kedvezmények körét inkább 
szűkítenék és korlátoznák, én azonban bővíteném. Kiterjeszteném pl. a létminimum alatt élőkre is, teret 
adva a könyvtárosok jól működő szociális érzékének.
Meggyőződésem: amíg könyvtáraink fölött Szabó Ervin neve áll, díjtétel-politikánk nem épülhet kizáró
lag financiális meggondolásokra.

Ceterum censeo...
Régi jelentéseket lapozgatok, öt évre visszamenőleg. „A könyvtár gazdálkodásának főbb adatai” jól 
összehasonlíthatók.
A „bér” kategória összege kétszeresére emelkedett. A könyvtárosok által beszedett díjak összege ezen 
idő alatt ötszörösére. Százmilliós nagyságrendről van szó: a saját osztályomon a közvetlenül beszedett 
pénz rövidesen meg fogja haladni az évi tízmilliót.
A könyvtárosok részben (s egyre nagyobb részben) pénztárossá váltak, de úgy, hogy a pénztárossá válás 
minden hátrányát viselniük kellett, miközben a pénztárosság egyetlen szerény előnyéből sem részesültek. 
Mekkora forgalmat kell még elérnünk ahhoz, hogy a pénztári munkát pénztárosok végezzék?

Katsányi Sándor

GONDOLATOK EGY ÁREMELÉS MARGÓJÁRA!

Az elmúlt év decemberében és idén január hónapban számtalan olvasó kérdezett meg - nem csak engem 
- ,  hogy „na mi emelkedik”? „Semmi”-mondtam-mondtuk. Akkor még nem volt publikus a második 
félévtől várható áremelés.
Több éves tapasztalat mondatja velem, hogy az olvasók a januárban bevezetett áremeléseket termé
szetesebbnek veszik, jobban tolerálják mint az év közbenieket!
Átfutva az egyes jogcímeket néhányhoz megjegyzésem lenne...
Videó: bevételeink csökkennek, megítélésem szerint nem azért, mert mi rosszabbak lettünk, hanem azért, 
mert a kábeltévék ill. a HBO szinte ugyanazokat a filmeket vetíti, amelyeket mi kölcsönzünk. Tehát - úgy 
gondolom - az, aki 70.- Ft-ért nem jár be hozzánk kölcsönözni, az már nem is fog többet jönni, mivel a 
TV-t nézi. Aki viszont 7O.-Ft-ért elvitte a filmjeinket, az lOO.-Ft-ért is elvinné. Ha már „áremelésre” 
kényszerülünk, én a videót emelném, 100.-Ft-ra.
Visszatekercselési díj: ellentmondásosnak érzem a videó tervezett 80.-Ft-os kölcsönzését a visszateker- 
cselés tervezett 1 OO.-Ft-os díjával. Mert ha valaki 2 napra elviheti a kazettát 8O.-Ft-ért, inkább visszaviszi 
a filmet még 2 napra, de nem fogja nekem kifizetni a 100.-Ft tekercselési összeget! (Összegezve: a 
díjemelés nem ösztönöz a „rendre”, de újabb két napra kivonja a filmet a használatból.)
Előjegyzési díj: ez a szolgáltatás - eddig alapszolgáltatásként - olvasóink megtartását, jobb kiszolgálását 
(is) célozta. Túlzottnak érzem a 100.-Ft-os előjegyzési díjat! Az idősebb olvasói réteg le fog mondani az 
előjegyzés lehetőségéről, vagy a könyvtáros a „szívére fog hallgatni”, és ezzel áthágja a szabályokat. 
Felesleges ilyen lépésre kényszeríteni az olvasókért tenni akaró kollégákat!
Fénymásolás: nem a legnagyobb bevételi forrásunk, sokszor ráfizetéses. De olvasóink igénylik, szükség 
van erre a szolgáltatásra. Ám vannak helyek -, hogy csak egy példát mondjak, az Újhegyi lakótelepen 
4.50-ért - ahol jóval olcsóbban másolnak egy A/4-es oldalt. A mi gépeinknél jobb minőségben, jobb 
kivitelben. Én az árainkat nem változtatnám! Gondoljuk át még egyszer...

Hucskóné Kovács Mária
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EZ TÖRTÉNT..

Az MKE Gyermekkönyvtáros Szekciója február 27-én konferenciát rendezett a „Gyermekkönyvtárak 
fejlődésének trendjei” címmel. A gyermekszolgálat nyugat-európai hagyományainak áttekintése után 
fórum keretében tájékozódtak a hazai gyermekkönyvtárak funkcióváltozásairól.
Február 27-én a Belvárosi régió összdolgozói értekezletét tartották a Kertész utcában, melyen elsősorban 
aktuális feladatokat vitattak meg.
Március elején az Irodalmi Kávéház vendége volt Lator László költő, műfordító.
Papp István főigazgató-helyettes aPálffy-palotában folyó építkezésről nyilatkozott a Körzeti Híradónak. 
Állománygyarapítási vizsgálat folyik intézményünkben, amelynek célja a kurrens piaci és könyvtári 
könyvkínálat egybevetése.
„Napsugár” nyugdíjas klub kezdte meg működését a Gutenberg téri könyvtárban. A tagok havonta 
találkoznak, márciusban Papp János színművész volt a vendég.
Március 5-én értekeztek a videósok. Babákné Kálmán Mariann beszámolt a KÉSZ elmúlt években 
végzett munkájáról, gyarapítási és szerzeményezési kérdésekről és a kiadókkal megalkudott árakról. 
Szóba kerültek a kártérítés és a leltározás problémái, ami nagy vitát váltott ki (elsősorban az érvényben 
lévő kálót illetően).
Március 6-án az OMIKK-ban az EBSCO cég ismertette azt a dokumentumellátó szolgáltatását, amelynek 
keretében 80%-os kedvezménnyel igényelhetünk - elsősorban folyóiratokat - könyvtárközi kölcsönzés 
céljára.
Március 10-én dr. Csiha Judit privatizációs miniszter asszony fogadott örökbe könyveket a központi 
könyvtárban.
A Magyar Honvédség Művelődési Házával közös gálaestet rendeztünk március 12-én „Emlékezzünk 
régiekre” címmel. Közreműködtek a Magyar Állami Operaház művészei, a Magyar Táncművészeti 
Főiskola növendékei, valamint Bánffy György és Hegedűs D. Géza színművészek.
Március 12-én a Mezőbank képviselőjével folytak tárgyalások arra vonatkozóan, hogy a Bank tájékoz
tatási anyagát könyvtárainkban is elhelyezné.
Március 12-én, a Családi könyvtárosok szakmai műhelyének összejövetelén, a jól működő családról, a 
szülők, nagyszülők és gyermekek közötti kapcsolatról beszélgettek a résztvevők. Vendégük Reitinger 
János volt.
A Nyíregyházi Bessenyei György Tanárképző Főiskola 46 könyvtárszakos hallgatója látogatta meg a 
központi könyvtárat március 13-án.
Az örökbefogadási akció következtében számos könyv került házi restaurátorunkhoz, Weigel Józsefhez, 
aki ezek közül már többet restaurált, de egymaga nem győzi valamennyit, hiszen munkával akció nélkül 
is bőven el van látva. Ezért is örültünk annak a két ajánlatnak, amely az örökbefogadott könyv teljes 
restaurálási költségét vállalta, külső restaurátor előzetes árajánlata alapján.
Madarász Ivánné Csincsek Réka a rádióban hallott felhívás alapján fordult hozzánk és választotta ki 
09-es gyűjteményünk két rossz állapotú könyvét: Boccacio híres asszonyokról szóló, fametszetekkel 
illusztrált kötetének 1541-es német nyelvű kiadását, valamint egy 18. századi latin nyelvű katalógust. A 
két kötet restaurálási költségét, 53 000 Ft-ot az adományozó néhány éve elhunyt édesapja, dr. Csincsek 
Imre emlékére ajánlotta fel, aki könyvtárunknak évtizedeken át hűséges olvasója volt. A két kötet 
restaurálása a közelmúltban fejeződött be.
Susan Zimmermann, a hosszabb ideje hazánkban élő német kutató történész, politológus és egyetemi 
tanár, akit a „Gyermeksorsok és gyermekvédelem Budapesten a Monarchia idején” című kiállítás 
rendezőjeként is megismerhettünk, honoráriumát teljes egészében Bárczy István polgármester 1909-es 
lakásügyi előterjesztésének lamináltatására ajánlotta fel. Ez a munka azóta szintén elkészült, újból 
használhatóvá téve a savas, töredezett papirú nyomtatványt.

Elhunyt Dr. Wessetzky Vilmos egyiptológus egyetemi tanár, a történettudományok doktora, aki 
1938-1953-ig a Fővárosi Könyvtár tudományos kutatója, a keleti gyűjtemény vezetője volt.
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KÖRSÉTA NYUGAT-EURÓPA GYERMEKKÖNYVTÁRAIBAN 
„Kutyával igen, fagyival nem!”

A hazai gyermekkönyvtárügy - az 1960-as évektől 
a ’70-es évek végéig tartó megújulása/fellendülése 
után - mára érdektelenné vált a könyvtárpolitika 
célrendszerében. Ez a megfogalmazás megalapo
zatlannak tűnhet azok számára, akik elsősorban a 
magyarországi könyvtári gyermekszolgálat ered
ményeit ismerik (iskolai könyvtárhálózat kialakí
tása és korszerűsítése ; a gyerm ek életkori 
sajátosságainak figyelembe vétele az állományok 
és a szolgáltatások kialakításánál; a gyermeki vi
lágkép tükröztetése a könyvtári berendezések ter
vezésekor, különböző programok a gyermekek 
információs kultúrájának fejlesztésére stb.); akik 
azonban ezeket az „eredményeket” a határainkon 
túlmutató gyakorlattal vethetik össze, azok számá
ra az „érdektelenség” már súlyos lemaradásként 
fogalmazódik meg. A lemaradás nem elsősorban a 
szakmai hozzáértés hiányában érhető tetten tehát, 
sokkal szembetűnőbben a tárgyi/anyagi vonatko
zásokban, és sokszor pusztán a szemléletben. Ilyen 
gondolatok (is) foglalkoztattak, miközben kollé
gák beszámolóját hallgattam a gyermeköny vtárak 
működését illető külföldi tapasztalatokról - az 
MKE Gyermekkönyvtáros Szekciója OSZK-ban 
megrendezett konferenciáján.

A téma szokatlanul nagy érdeklődést váltott ki (a 
FSZEK munkatársai is örvendetesen szép számban 
képviseltették magukat), és nem csak a gyermek
könyvtárosok körében: gyermekekkel foglalkozó 
szakemberek, szociológusok, pszichológusok kí
sérték figyelemmel a beszámolókat és mondták el 
véleményüket a témához kapcsolódó fórumon.
A beszámolók elsősorban Dánia, Hollandia és 
Finnország könyvtárait - könyvtári centrumait - 
m utatták be. Bár m indhárom  ország könyv
tárpolitikája sajátosan tükrözi a kulturális hagyo
mányokat, szembetunőek bizonyos azonosságok: a 
könyvtárak szerves részei (és nem csak elméleti

leg!) a város vagy városrész kulturális szolgáltató 
centrumainak; a centrumok - és benne a könyvtárak 
- nagyságrendje általában nagyobbnak mondható, 
és nem függ a település lakosságának lélekszámá- 
tól; valamennyi könyvtár - nagyságrendjétől és 
típusától függetlenül - felkészült a gyermekhaszná
lók kiszolgálására; természetesnek veszik a számí
tástechnika könyvtári alkalmazását, miközben 
továbbra is építenek a tradicionális könyvtári appa
rátusra (cédulakatalógusok, kézikönyvek, a nyom
tatott formátumok legszélesebb választéka; a 
szolgáltatások léte nem a különböző statisztikák 
mutatóitól függ, pontosabban nem a beiratkozottak 
száma a kitüntetett adat, hanem a dokumentumfor
galom, ill. a használati mutató.

Az északi országok kultúrpolitikája hagyományo
san oktatáscentrikus. Finnországban például a 
művelődési komplexumok elképzelhetetlenek 
könyvtár és oktatási intézmény nélkül, így biztosít
ják - rendeletek helyett - a különböző kulturális 
intézmények természetes kooperációját. A könyv
tári állományok nagyságrendje az épületek befoga
dóképességének megfelelően bár különböző, de 
mindenütt nagy hangsúlyt helyeznek a kurrens in- 
formálódás lehetőségének megteremtésére, így 
szabad kapcsolatot biztosítanak számítógépes há
lózatokon (pl. Internet) keresztül bárhová, a virtu
ális könyvtár követelményeinek megfelelően. A 
holland gyermekek könyvtára nincs külön térben 
(általában), szabadon hozzáférhetnek minden léte
ző szolgáltatáshoz, és az állomány-elhelyezésnél 
tekintettel vannak életkori sajátosságaikra (ala
csony polcok, szőnyegek, vidám színek, bármikor 
használható különböző eszközök a kölcsönzőtér
ben - bábparaván, játékok, kézműves kellékek 
stb.). Csak azok a helyiségek zártak és szeparáltak, 
ahol zajjal járó csoportos munkát végezhetnek - de
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mindig önállóan, saját kezdeményezésre. Egyálta
lán: mindenütt törekednek a könyvtárak otthonos 
hangulatának megteremtésére. Nem kötelezd pl. a 
ruhatár, nem szorítják korlátok közé egyéni kényel
müket. A városi, városrészi közkönyvtári ellátást 
bibliobuszok és a kórházak „fiókjai” teljesítik ki. A 
közkönyvtárak működését különben egy 4-6 fos 
társadalmi könyvtári tanács koordinálja egy önkor
mányzati szakember és egy könyvtáros részvételé
vel...
Dánia (Koppenhága) olvasóinak szokásai hason
lóak a hazaihoz. A lakosság nagyságrendjéhez ké
pest viszonylag alacsony a kölcsönzések száma, 
ám az ún. helybenhasználat sokkal természetesebb 
és gyakoribb. Talán attól is, hogy pl. a városi 
könyvtár egy szupermarket fölött található. A be
vásárlás részeként, egy lift segítségével érhető el a 
kölcsönzdrész, amely - számunkra még szokatlan 
módon - inkább játszótér, nem az elmélyült kutatást 
szolgálja, hanem a„vásárlók” igényeihez igazodik. 
Itt is elérhetők különben a Dániában tömegesnek 
mondható bevándorlók részére kialakított speciális 
különgyűjtemények.
Hozzám - a beszámolók alapján - a holland köz
könyvtárügy szemléletmódja áll a legközelebb. Az 
ország mintegy 1200 közkönyvtára mindegyiké
ben található gyermekrészleg, minimum 1 fo gyer- 
m e k k ö n y v tá ro ssa l és m e g fe le ld  k ise g ítő  
személyzettel. 1970-ben könyvtári törvény törölte 
el a beiratkozási díjat (mindenki részére), így nem 
m eglepd , hogy a lakosság  90% -a könyv
tárhasználó, a gyermekek aránya pedig 65%-os.(A 
kilencvenes évek elején ugyan módosították e ren
deletet, ám az ingyenesség gyakorlata - a könyv
tárosok szándékának megfelelően - nem változott. 
Az eset több mint figyelemre méltó annak ellenére, 
hogy nem tudom, mi áll az ingyenesség megtartá
sának hátterében: használó és könyvtáros közötti 
bizalom, a bevételorientáltság szükségtelensége, 
jól finanszírozott kultúrügy vagy netán a könyv
tárosok akaratának sikeres érvényre juttatása...) 
Különös gondot fordítanak a gyermekkönyvek „tá
lalására” is. Színes borítókkal, illusztrációkkal te
szik vizuálisan is vonzóvá a nem könnyen 
olvasható, gyakran „felnőtt” témakört taglaló köte- 
teket.Számunkra szokatlanul merész (a felnőtt 
könyvtárak állományába utalt) kérdéskörök irodal
mát is közvetítik a fiatal korosztályoknak; gyer
m eknyelvre adaptálják a szakkönyveket (pl. 
gyermekjog), ill. a fontos külföldi szakirodalmat 
lefordítják, illusztrációkkal bővítve teszik „fo
gyaszthatóvá” a legkisebbek számára is. A klasz- 
szikus szépirodalmat különben csak nyomtatott 
formában kínálják, megőrzendő a legjobb könyves

hagyományokat és értékeket, a faktografikus adat
szolgáltatás eszköze azonban a CD-ROM: itt a 
gyorsaság és a sokszempontú elérés a fő szempont. 
Ez a szolgáltatási rend az oktatás alapkoncepciójá
ra épül. Hét éves kortól, egyidoben tanítják az olva
sást és a számítástechnika alapjait. Az olvasás el
sajátítása a kiinduló pont; addig egyetlen gyerek 
sem léphet „magasabb osztályba”, míg nem olvas 
biztonsággal (a lemaradás nem hátrányos megkü
lönböztetés, a cél valóban a gyerekek megtanítása 
az értelmes olvasásra, egyénre szabott módszerek
kel). A gyermekkönyvtárakban - az előbbieknek 
megfelelően - a hagyományos cédulakatalógusok 
is segítik a tájékozódást (a modem telekommuni
kációs eszközök melett), a gyakorlatban is lehetővé 
téve az iskolákban oktatott (könyvtárosok és nem 
pedagógusok által!) irodalomkutatás módszerét.
A beszámolókból hallott pozitívumok mellett meg 
kell említenem, hogy ezekben a fejlett nyugati or
szágokban is probléma a gyermekkönyvtáros és a 
pedagógus konkrét feladatkörének meghatározása 
- van-e és hol húzódik a határ oktatás és nevelés 
között; kinek mikor mi az elsődleges feladata; me
lyik egészítse ki a másikat stb.
Az előadásokat Kovács Mária dr. (Szombathely) 
értő összefoglalása zárta le. Beszélt a gyermek
könyvtárügy fejlődéséről Magyarországon, és a 
„nyitott tér” koncepció lehetőségeiről hazai könyv
tárainkban. Jelenleg szakadozik a kommunális há
ló, a csoportos foglalkozások struktúrája átalakul 
és főleg a mikrocsoportok felé tendál; ezért hang
súlyozta a differenciált, egyénre szabott - tehát 4-5 
fős, kiscsoportos - foglalkoztatás szükségességét, 
a könyvkultúra személyiségformáló funkciója 
szempontjából.

Gondolatébresztő volt ez a konferencia, ahonnan 
úgy tértem vissza a „hazai pályára”, hogy kimond
hattam: a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár gyer
m e k k ö n y v tá ro sa i m ár g y a k o ro ljá k  a 
mikrocsoportos foglalkozást - bár anyagi és tárgyi 
feltételeik messze elmaradnak a nyugat-európai 
lehetőségektől.

Orbán Árpádné
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A KÖNYVTÁRAK ÉS AZ INTERNET: 
száguldás az „információs sztrádán” 

Franciaországi tapasztalatok

1996. novemberében a párizsi Pompidou-Központ Információs Könyvtárának rendezésében került sor 
arra a szemináriumra, melynek témája „Az elektronikus információ hozzáférhetősége és az ezzel 
kapcsolatos könyvtárhasználói magatartás a könyvtárakban és dokumentációs központokban” volt.
Az elektronikus hordozók tömeges megjelenése és használata valódi kihívás a könyvtárak és könyv
tárosok számára, s egyben szerepváltást is jelent az információs társadalomban. Az új elektronikus 
hordozók új hozzáállást, másfajta kompetenciát igényelnek egyrészt a könyvtárosok, másrészt a haszná
lók részéről. A könyvtárak személyzetének és a használóknak a képzése (átképzése) elodázhatatlannak 
tűnik. Nem érdektelen itt megjegyezni, hogy a francia könyvtárakban az olvasók ilyen irányú képzése 
elsősorban a könyvtárosok feladata. Önkéntes alapon minden felhasználó rövid tanfolyamon sajátíthatja 
el a számítógépkezelés és a számítógépes lekeresés fortélyait. Ezzel azonban a könyvtárosok felelőssége 
is megnő: az új technológia segítségével (is) biztosítaniuk kell a használók számára a lehető legpontosabb 
információkat. Az előadásokból megtudhattuk azt is, hogy a legkülönbözőbb típusú és méretű könyv
tárakban (egyetemi, városi, iskolai stb.) milyen elméleti és gyakorlati kérdéseket vet fel az elektronikai 
hordozók térhódítása. Majd’ minden francia könyvtárban elérhető számítógépes hálózaton a katalógus, 
egy-két évtizedre visszamenőleg is. Legalább tíz-tizenkét, de van ahol több terminál áll az olvasók 
rendelkezésére, akár a katalógust, akár az Internetet vagy a különböző adatbázisokat akarják használni. 
Mint a FSZEK Szociológiai Osztályának könyvtárosa, nagy érdeklődéssel hallgattam a Pompidou-Köz
pont Információs Könyvtárában végzett szociológiái felmérésről tartott előadást. A vizsgálat tárgyát az 
Internet használata képezte. Feltérképezték a használók társadalmi-professzionális státuszát, megvizsgál
ták vajon igaz-e, hogy egyenlőtlen eséllyel indulnak a használók a tudás megszerzéséhez vezető úton, 
mennyire tudják elsajátítani a számítógép használatát, milyen előítéleteik vannak ezzel kapcsolatban stb. 
Végezetül néhány gondolat a szemináriumon elhangzottak összegzéseként. Az információ szabad áram
lása, a nyelvi és kulturális határok eltűnése, a kreativitás, az információkhoz és a tudáshoz való közvetlen 
hozzáférés lehetősége mind pozitívumként értékelhetők, azonban az Internet használatának veszélyei is 
lehetnek: egyrészt megoldatlan az információk szűrése (gondoljunk csak a gyerekekre, akik bármilyen 
„káros” információhoz hozzájuthatnak), másrészt fennáll az a veszély, hogy a „virtuális könyvtár” 
használata elvonja a használókat a hagyományos nyomtatott dokumentumok használatától.

Vladámé Kiss Andrea

Dr. Szolnoki Andrea főpolgármester helyettes asszony bemutatja örökbe fogadott kedves könyveit.
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A SZÍNVONALASABB CD-SZOLGÁLTATÁSÉRT!

1997. február 12-én a X/4-es könyvtárban gyűltek össze azok a kollégák, akik a CD lemezek kölcsönzé
sével, ill. az állomány tartalmi összetételének alakításával foglalkoznak. A beszélgetésen sok gyakorlati 
problémát felvetettünk és együtt kerestük a legjobb megoldásokat (azokon kívül természetesen, amelyek 
az intézetvezetés kompetenciájába tartoznak), köztük a hálózat-szerte szétszórt állományrészekről való 
tájékozódás/tájékoztatás leghatékonyabb megszervezését. A folyamatos szerzeményezés eredményeként 
ugyanis sok egységben sikerült már speciális állományokat (állományrészeket és/vagy gyűjteményeket 
létrehozni). Az igazán nagyokról mindenki (használók és szolgáltatók egyaránt) tud, de a kisebbekről - 
esetleg újakról - nem mindenkinek van elégséges információja. A korrekt tájékoztatás segítése érdekében 
határoztuk el, hogy átfogó CD-kalauzt készítünk a hálózatban fellelhető és kikölcsönözhető lemezek 
tematikájáról, nagyságrendjéről és lelőhelyéről. Az áttekintést a Híradó hasábjain is közzétesszük, ezzel 
is szélesítve az érdeklődő érdekeltek körét és elősegítve a tapasztalatok cseréjét.
Kérünk mindenkit, hogy gyűjtse a tapasztalatokat, a megoldásra váró problémákat, mert terveink szerint 
félévente megismételjük ezeket a tapasztalatcseréket!

KÉSZ CD csoport 
Cseriné Szilágyi Erzsébet 
Berki Andrea 
Káléi Katalin

E szám vidám illusztrációit Zé Kovács József grafikusművész kiállítása alapján állítottuk össze, amely 1997. január 
23-tól február 25-ig volt megtekinthető a Kőbányai Könyvtár Artotékájában.

PEDAGÓGUSOK KEDVEZMÉNYE KÖNYVTÁRAINKBAN!?

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvényt módosító 1996. évi LXII. törvény 19. §-ának (2) 
bekezdése kimondja, hogy a pedagógusok ingyen látogathatják az állami szervek és a helyi önkormány
zatok által fenntartott könyvtárakat. A törvény értelmezése ellentmondásos, így sorozatos viták kísérik 
az 1996. szeptember 1-je óta hatályos kedvezménnyel élni akaró pedagógusok beiratkozását a központban 
és hálózatban. Az ingyenesség kérdése körül kialakult bizonytalanságot a Könyvtári Levelező/lap 1997. 
2. számában megjelent jogmagyarázat sem szüntette meg (sőt fokozta a kollégák körében), amely a 
közoktatási törvény szóhasználata és a könyvtári szakma gyakorlata közötti - terminológiai - ellentmondás 
feloldásával magyarázta a rendeletet; az ingyenes látogatási jogot - a pedagógusok számára pozitív módon 
- kiterjesztve a díjmentes beiratkozásra is.
Intézményünk vezetősége a törvény fenti értelmezését csak kölcsönös kedvezmények egyidejű biztosí
tása, ill. a FSZEK-t - várhatóan súlyosan - érintő költségvetési anomáliák tényszerű (kompenzáló jellegű) 
elfogadása mellett tudja elfogadni. (Ilyen értelmű levelet intézett Vitányi Ivánhoz és Schiffer Jánoshoz.) 
Könyvtáraink tehát - a további intézkedésekig - a törvényben leírtak szerint járnak el, vagyis: a 
pedagógusok számára csak a könyvtár látogatása ingyenes, kölcsönözni - és meghatározott szolgáltatá
sokat igénybe venni - beiratkozási díj ellenében tudnak.

Szecsei Lászlóné
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