
Helyzetjelentés a Corvináról, 
avagy mire és mikor használható a központi adatbázis? 

1999 novemberében a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár megvásárolta a Debis IT Services 
Datawere Kft-től másodiK integrált rendszerét - a Corvinát. A rendszer áttekintéseKor kiderült, 
hogy az még nem fedi le teljes egészében a könyvtári munkafolyamatokat, néhány modul fejlesz-
tésre vár. Tudtuk, hogy az eddig katalógus-funkcióra használt TextLib adatbázisból az adatok ki-
nyerhetők, azonban a félmilliós állomány áttöltése hosszadalmasabb volt a vártnál, hiszen célunk 
az adatvesztések elkerülése volt. A FSZEK-es corvina történetét, az elvégzett munkát megpróbál-
tam időrendbe szedni, remélem e rövid áttekintés mindenki számára hasznos lesz, és érthetővé 
válik az - sokszor halljuk ezt vissza mindnyájatoktól - , „egyhelyben topogás": 

1999 november A rendszerhez szükséges UNIX szerver átvétele, konfigurálása, üres adatbázis 
kialakítása 

2000 január Első konverzió: próbaadatbázis felállítása 
Közben: katalogizálók számára tanfolyam - a MARC szabvány szerinti katalogizá-
lás folyamata 

2000 február - május Folyamatos adat-konverzió - egyeztetések, hibajavítások 
2000 június - augusztus A TextLib adatbázis előkészítése a végleges konverzióra, példányok állományba 

sorolása, hibás rekordok javítása 
2000 július Felkészülés a Corvinában végzendő katalogizálásra (mellette persze TextLib-ben 

is dolgozunk!) 
2000 szeptember végleges konverzió, adat-egyeztetés, hibajavítások 

HunMarc export tesztjének kezdete - szükséges a rekordok visszatöltéséhez 
TextLib-be, hogy a hálózat is dolgozhasson KESZ-adatbázis bibliográfiai rekordja-
inakjavítása, kiegészítése 

2000 október 20. A központi TextLib adatbázis lezárása, konverzió 
A rekordok TextLib-be való visszatöltésének kialakítása, hunmarc-export program 
fejlesztése, ezzel kapcsolatos tesztelések 

2000 október Kölcsönzési modul átvétele, tanulása - tanítása 
2000 október vége KESZ-állomány végleges betöltésére készülés, tesztelések 
2000 november 1. Könyvek katalogizálása corvinában 

KESZ-rekordok előkészítése a betöltésre 
2000 november Központi Könyvtár nyitása gépi kölcsönzéssel 

A rekordok visszatöltése TextLib-be a bibliográfiai adatok folyamatos és ismételt 
javításával történt 
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2000 december A KESZ-állomány és a központi adatbázis állományának összefésülése, a konverzi-
ós hibák javítása Corvinában 

2001 január Szerzeményezési és periodika modul specifikációja 
2001 f e b r u á r - j ú n i u s Gyakorlati tapasztalatok: egy ilyen méretű könyvtárban nem megoldható a 

rendszer „normál" működése (állománynagyság, forgalom, kölcsönzési admi-
nisztráció), ezért a Corvinát át kell strukturálni - fejlesztési munkák előkészítése, 
minden modul felülvizsgálata, folyamatos hibafeltárás 
A bibliográfiai rekordok HunMarc-exportjával kapcsolatos hibák javítása, párhu-
zamos katalogizálás a két rendszerben - ez a munka hétről hétre így megy, azóta 
sem változott 

2001 június - augusztus Áttérés az Oracle adatbáziskezelő használatára 
szerver-bővítés, adatok áttöltése, miközben a Központi Könyvtár teljes körű 
nyitására készülünk (költözködés, példányok javítása, jelzetelés, állomány-
egyeztetés) 

2001 szeptember A Központi Könyvtár teljes körű nyitása - példányok eltűnése, hibafeitárások, 
állományellenőrzési munkák javítása 
A HunMarc-export vizsgálata a példányokra 

2001 október A szerzeményezési és periodika modul átvétele tesztelésre 
Elkészült a nem hagyományos dokumentum-rekordok cédulanyomtatása 

2001 november Újabb fejlesztés kezdete: a kettős adatbázis (bibliográfiai és kölcsönzési) meg-
szüntetésére készülés: teljes adatbázis-szerkezet váltás 

2001 karácsony Új, példánytáras Corvinára átállás 
2002 január - február Folyamatos hibajavítás, egyeztetések, új modulok tesztelése 
2002 március Elkészült a szerzeményezési modul, megkezdődött a Központi Könyvtár állo-

mányellenőrzése 
Félsiker a példányok exportjánál 

2002 április Megkezdődhet a tagkönyvtári hálózat informatikai fejlesztése, megterveztük az 
egy adatbázisra való áttérést 

A rövid tényfeltáró riportnak ezzel vége. Kiegészítésül hadd mondjam el, mindezek a fej-
lesztések folyamatos nyitva tartás mellett történtek - kivéve a 2001. június 16-tól szeptember 
10-ig terjedő időszakot, amikor is minden könyvtáros javította az adatbázisban a példányok 
lelőhelyadatait, hiszen az új olvasótermekbe kellett költöztetni a dokumentumokat. Az adat-
bázis intezív használata során folyamatosan - eddig még sehol nem észlelt, új hibákra is fény 
derült. 

Tehát a Szabó Ervin Könyvtár belépése a Corvina számára is változást hozott, új alapokra 
kellett helyezni az adatbázist, hogy az ország legnagyobb közművelődési könyvtára számára 
megbízható, stabilan működő integrált könyvtári alkalmazássá váljon. 

Menet közben a Corvina jól vizsgázott, szeptember óta mindösszesen 3 alkalommal volt 
rendszerleállás, ami nem okozott nagy fennakadást - legalábbis utólag így emlékszünk. 

A katalogizáló és kölcsönzési modult használók megszokták a Corvinát. Az új alapokra he-
lyezés meghozta gyümölcsét. A példánytáras Corvina végre úgy működik, ahogy azt kezdet-
ben is elképzeltük. Megszűnt a rekordok duplikálódása, nyomon lehet követni a rekordok 
módosítását, a példányokon is követhetővé vált a rajtuk végzett módosítások sora. Viszont a 
mai napig dupla munkát okoz a rekordok töltögetése a két rendszer között, hiszen az export-
import folyamat adatvesztésekkel jár, így sok manuális javítást igényel a TextLibben való 
adatforgalmazás. 

Kitaláltunk egy számunkra megfelelő jogosultsági rendszert, a rendszer-adminisztrációs 
modulban nyomon tudjuk követni az állandó felhasználói kört. Elkészült a szerzeményezési 
modul, tesztelhető állapotba került végre a Periodika. 

így összefoglalva nem is tűnik olyan megerőltetőnek az utóbbi három év. Dolgoztunk, fej-
lesztettünk, szakmai vitákat folytattunk. Elkövettük azt a hibát, hogy nem tájékoztattuk fo-
lyamatosan a tagkönyvtári hálózat munkatársait, ezt talán megbocsátja mindenki, ha végre 
mindenütt egyformán jól vizsgázik a rendszer. 



Mit is mondhatnék? Ha a könyvtárban kizárólag ezzel foglalkoztunk volna, és elég embe-
rünk lett volna, és közben nem fejlődött volna a számítástechnika, és még energiánk is lenne, 
bizonyára előrébb tartanánk. De közben internetet szolgáltattunk, fejlesztettünk, új eszközö-
ket vásároltunk, helyeztünk üzembe, pályázatokat írtunk a jövő érdekében, és mellesleg fo-
lyamatosan tanultunk - hol a hibákból, hol könyvekből. 

És eljött a nap, amikor kiderült, újabb ötvenmilliót fordíthatunk gépekre, számítógépes 
hálózat-építésre, ami lehetővé tette, hogy a tagkönyvtári hálózat fejlesztése is megkezdőd-
jék. Indulhat az internet-szolgáltatás fejlesztése, könyvtárosaink újabb terhet vállaltak - ok-
tatni fogják Budapest lakosságát az internet-használatra. De 23 tagkönyvtárban biztosan lesz 
bérelt vonal, ami előfeltétele a Corvina távoli használatának is, tehát nincs is olyan messze az 
az idő, amikor legalább néhány fiókkönyvtárban elindulhat a corvinás gépi kölcsönzés... 

Távolabbi célunk egy központi adatbázis építése. Mire is jó az? Az olvasó a hozzá legköze-
lebb eső fiókkönyvtárban győződhetne meg arról, hol van a számára érdekes dokumentum, 
így célirányosan választhatná ki, hova is érdemes mennie, hogy kezébe kaphassa a keresett 
művet. Ha a kerületében legalább egy olyan könyvtár lenne, ahol az internet-szolgáltatást és 
számítógépbérlést igénybe vehetné. Ha mindig egyértelműen kiderülne, mikor is kerül vissza 
a keresett dokumentum a könyvtárba. Ha az olvasói adatbázisból egyértelműen kiderülne, ki 
az az olvasó - mert valljuk be, van olyan is, - aki megbízhatatlan, és csak azért iratkozik be, 
hogy az őt érdeklő dokumentumot vagy a könyvtárat megcsonkítsa. 

A szerkesztőség azt kérte tőlem, írjak a Corvináról. Az eddigieket bevezetőnek szántam, és 
egy kis kedvcsinálónak. Sikerült vajon? Vagy ellenkezőleg? Három évvel ezelőtt azért jöttem 
ide, mert valami többre vágytam, arra, hogy kihívásoknak feleljek meg, hogy részt vegyek egy 
korszerű könyvtár kialakításában, hogy kipróbáljam, érdemes volt-e a könyvtár-
informatikában elmélyedni. Már látom, hogy túl sokat kaptam - nemcsak izgalmas feladato-
kat, de kaptam egy lehetőséget, hogy itt találjuk ki közösen a „szabóervinesekkel" milyen is a 
jövő könyvtára. Több-kevesebb sikert értünk el, de van még bőven feladatunk. Kérem, segít-
setek ebben, legyetek partnerek, s tanuljatok mindnyájan, hogy továbbra is működjön a Sza-
bó Ervin Könyvtár immár számítógépes alapokon. 

Zárszóként a jelenlegi tények: 

> a corvina rendszer alkalmas a távoli elérésre. 
> A központi katalógus szerepét akkor töltheti be, ha valamennyi tagkönyvtár példányait be-

töltjük - négy ütemben végzendő, a 4 régióközpont adatbázisának betöltésével. 
> A központi katalógus a világ minden tájáról elérhető - www.fszek.hu - így az Inernet-

elérhetőséggel rendelkező tagkönyvtáraink jelen pillanatban is használni tudják azt. 
> Ellenőrizhető és kinyomtatható az egyes helyek letéti állománya. 
> Lehetővé vált a könyvtári munkafolyamatok teljes központosítása. 

A következő 5 év feladatai 

> központosított, számítógépen nyilvántartott gyarapítási és szerzeményezési rendszer kiala-
kítása, 

> valamennyi tagkönyvtárunk számítógéppel és bérel vonallal való ellátása, 
> a központi adatbázishoz való csatlakozásuk megszervezése. 

Célunk az elkövetkező időszakban, hogy valamennyi munkafolyamat a központi telephelyen 
végezhető legyen, melynek előfeltétele a kiszolgáló osztályok munkájának átszervezése, illetve 
bővítése. Itt tartunk most. 

Kívánok valamennyiünk számára erőt és kitartást, hogy a megfogalmazott célokat elérjük és 
végre legyen egy kiszolgáló rendszerünk, mely elvégzi helyettünk az adminisztrációs munkát! 

Béniné Virág Mária 

http://www.fszek.hu


A WebPAC System használata 
a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárban 

A számí tógépes ada t fe ldo lgozás kezdete a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtá rban 
1992; ettől az időponttól va lamennyi dokumen tumt ípus - könyv, v ideof i lm, 
hangfelvéte l , térkép, e lektronikus dokumen tum - bibl iográfiai és példányadatai 
megta lá lha tók a gépi kata lógusban. Kiegészíti ezt a retrospektív céllal 
lé trehozott Könyvadatbáz is , amely az 1964 után megje len t könyvek te l jes 
bibl iográfiai leírásait tar ta lmazza, t ovábbá az 1964 előtti d o k u m e n t u m o k 
rövidített bibl iográfiai leírása. A fent részletezett bibl iográfiai ada tokhoz tar tozó 
pé ldány informác iók napja inkig 95 százalékig te l jessé tették a gépi katalógust . A 
ka ta lógus 2 0 0 0 óta kot tákat is tar talmaz, a korábban kiadott kottákról 
fo lyamatosan rövidített bibliográfiai leírás készül. Időszaki k iadványok m é g 
h iányoznak , ezek fe ldolgozása fo lyamatos . A tagkönyvtárak és a központi 
könyvtá r tel jes audiovizuál is á l lománya (CD, C D R O M , hanglemez , v ideof i lm) 
szerepel a gépi kata lógusban (A pé ldányokat a s tá tusz információban megadot t 
tagkönyvtárból j avaso l juk kikölcsönözni , mivel a d o k u m e n t u m o k átkérése 
hosszabb időt vehet igénybe. ) 
A könyvtárban ténylegesen fe l le lhető dokumen tumok s tá tuszinformációval 
rendelkeznek, tehát s tá tusz információt nem tar ta lmazó le í rásokhoz a Központ i 
Könyvtá rban nincs példány. Elképzelhető , hogy va lamelyik tagkönyvtárban 
megvan a kereset t mű, de erről csak az adott helyen tudnak tájékoztatást adni a 
h a g y o m á n y o s kata lógusok alapján. A tagkönyvtárak ez év végétől fokozatosan 
csa t lakoznak a Corvina- rendszerhez , a könyvtár cél ja az egységes , a 
tagkönyvtár i hálózat dokumentum-á l lományáró l is tá jékozta tó számí tógépes 
ka ta lógus kialakítása. 

Á L T A L Á N O S S Z A B Á L Y O K 

A rendszer a nagy- és kisbetűk között nem tesz különbsége t ; az ékezetes (rövid, 
hosszú) magánhangzóka t megkülönbözte t i . 
Csonkolás : a s zó elején és végén egy vagy több betű %-jel le l helyettesí thető. 
A speciál is j e l e t is t a r ta lmazó (pl. +, /, -, = ) k i fe jezésre nem kapunk találatot. Az 
írásjeleket egy üres karakterrel helyet tes í thet jük (pl. Ango l -magya r nagyszótár 
begépelve: angol magyar nagyszótár , " D u n a - t á j " begépe lve Duna táj). 
A könyvtár i osz tá lyozás kódszámaira tö r ténő kereséskor a je lek kihagyásával 
kapunk találatot (pl. 681.3 helyett 6813). 
A m a g y a r ábécében nem használ t be tűket (pl.: ä, ß, ë) a különleges kam 1 letek 
l istája segí tségével í rhat juk be. 
A rendszer a névelőket , kötőszavakat sem magyar , sem idegen nyelven nem 
veszi f igye lembe , ezek az ún tiltott szavak . 

K A T A L Ó G U S - H A S Z N Á L A T 

A ka ta lógusba va ló be je len tkezés után három lehetőség közül választhatunk: 

Kl R E S B Ö N G É S Z OI V A S O 

O L V A S Ó 

A főolda lon az O L V A S Ó g o m b r a katt intva az o lvasó jegyünkön feltüntetet t 
vona lkód begépe lése után e l lenőr izhet jük, hogy milyen d o k u m e n t u m o k a t 

h t tp : / / saman. fszek .hu:8080/ fszek info.html 2002.04 .15 . 

http://saman.fszek.hu:8080/fszek


kölcsönöztünk ki, mikor jár le a kölcsönzési határidő, milyen dokumentumokra 
van előjegyzésünk, van-e késedelmi díjunk, és ha van, az milyen összegű. A 
nálunk lévő példányok kölcsönzési listája rövid formátumban jelenik meg. Ha 
egy-egy dokumentumról többet akarunk tudni, azt ki kell jelölni, ezután a 
KERES fejezetben leírtak szerint eljárva jutunk a keresett információhoz. A 
Központi Könyvtár két pontján (Böngészde, Szabadpolc) elhelyezett 
vonalkódolvasó segítségével a vonalkód beírása egyszerűbb. 

KERES 

Egy meghatározott mű kereshető a dokumentum adatait leíró tétel bármely szava 
vagy annak része (csonkolás), szerzőségi közlése, valamint tárgyszava alapján. 

Kereshetünk az alábbi indexek szerint: szerzőségi adatok; cím, cím szavai; 
tárgyszó; könyvtári osztályozási jelzetek; a dokumentumok raktári jele; kiadó; 
lelőhely. 

Érdemes a keresett mű címében előforduló egy vagy több jellemző szavára, 
és/vagy szerzőre indítani a keresést. Ilyenkor nagyon hamar valamennyi 
kiadásról kapunk információt, amely a katalógusban megtalálható. 

Beállíthatunk szürőfeltételeket: 

• a keresett mű kiadási évét, ha csak az akkor kiadott mű érdekel minket; 
• nyelvet: magyar, angol, francia, német, olasz, orosz; 
• dokumentumtípust: könyv, periodika, térkép, hanganyag, CD-ROM, kotta, 

videofilm. 
Összetett keresés 

Ha túl sok szürőfeltételt állítunk be, a keresés lassabb lesz, ugyanakkor a nem 
releváns találatokat kiszűri. A mezőkbe beírt keresési feltételek és (and), illetve 
vagy (or) kapcsolatba állíthatók egymással. A kizárásos (not) feltétel jelenleg 
még nem működik 

A legördülő menükből a megfelelő keresési szempont (pl. szerző, cím, tárgyszó) 
kiválasztása után gépeljük be a kérdést. A "Keresés" gombra kattintva 
megkapjuk a találati halmazt; sikeres keresés esetén a képernyőn a 
dokumentumok rövid leírása jelenik meg. A leírások előtt egy üres négyzet áll, 
az egér bal oldali billentyűjére kattintva jelölhetjük ki azokat a tételeket, 
amelyeket más formátumokban is meg kívánunk tekinteni. A találati halmazból 

a menüsor navigáló nyilacskáival kereshetjük ki a számunkra fontos tételeket 

Formátumok 

Rövid: a leglényegesebb bibliográfiai adatokat (szerző, cím, megjelenés) jeleníti 
meg. 
Hosszú: a hagyományos katalóguscédulán látottakat mutatja, a bibliográfiai 
besorolási adatok feltüntetésével. 
Státusz: ha a könyvtár rendelkezik a leíráshoz tartozó példányokkal, akkor a 
példányok felsorolását itt tekinthetjük meg Ha a sorszám után egy budapesti 
cím található, az azt jelenti, hogy a fiókkönyvtárak valamelyikében van a 
keresett példány. Ugyan ilyenkor a státusz kölcsönözhető, de célszerű 
érdeklődni a jelzett tagkönyvtárban, vajon bent van-e a keresett mű 

BÖNGÉSZ 

A böngészés a besorolási adatok tartalmát, az elfogadott alakokat és utalóikat 
mutatja; egy-egy személyre (szerző), címre, tárgyszóra, osztályozási jelzetre 
(ETO-jelzet) tudunk keresni. A keresett szó beírása után (elegendő lehet az első 
néhány karakter is) az "Enter" billentyű leütésével indítjuk a keresést A kapott 
listából kijelöljük a minket érdeklő e!em(ek)et, majd a "Rövid" gombra kattintva 
megkapjuk a találati halmazt. A továbbiakban a keresés szabályai az irányadók. 
Ha a böngésző lista további elemeire vagyunk kíváncsiak, akkor a nyíllal 
haladhatunk előre. 



Soros után, 1KB előtt 
avagy szép lehetsz, de okos nem 

Az ingyenes Internethasználat tapasztalatai Dél-Pesten 

A Dél-pesti Régió könyvtárai meglehető-
sen korán bekapcsolódtak az informatikai 
fejlesztésbe, régiónk három könyvtárában 
is szolgáltattuk ingyenesen az Internetet a 
soros Alapítvány jóvoltából, óriási előrelé-
pést jelentett ez szolgáltatásaink színvo-
nalában, ám amikor elkezdtük a projektet, 
még nem tudtuk milyen nehézségekkel kell 
szembenéznünk. 

A problémáink zömét - bármennyire is 
imádjuk őket - az olvasóink okozták. Számí-
tottunk arra, hogy az ingyenesség renge-
teg ember érdeklődését felkelti, de a 
könyvtár tömeges „megszállása" minket is 
meglepett. Futótűzként terjedt a hír, így 
már a kezdetekkor kénytelenek voltunk a 
használatot olvasónként napi y2 órára 
korlátozni. Ez eleinte azért jelentett prob-
lémát, mert a „szomszéd vár" esetleg 1 órai 
használatot állapított meg, s valamilyen 
ismeretlen oknál fogva olvasóink erről 
előbb értesültek, mint mi. Ráadásul örökké 
mi voltunk a „végrehajtók", akik - kicsit 
sarkítva - heroikus küzdelmet folytattak az 
idő betartatására. Próbálkozni lehet, s a mi 
használóink meg is tették. 

„Lefagyott a gép, és legalább 10 percig 
nem indult űjral" 

„Nem is háromkor ültem le, rosszul jár az 
óra!" 

„Miért nem áll már fel, legalább 10 perce 
lejárt az ideje!" 

ilyen és ehhez hasonló megnyilatkozá-
sokkal szembesültünk nap, mint nap, s mi 
igyekeztünk a lehető legigazságosabban 
rendezni a vitás kérdéseket. Ám mindany-
nyian tudjuk, a napi munka mellett ez ren-
geteg energiánkat felemészti. 

Mindhárom könyvtárunkban regisztráci-
óhoz kötöttük a használatot, s azt gondol-
tuk ezzel kapcsolatosan nem lehetnek 
gondjaink. Tévedtünk! 

Miért szükséges a regisztráció, ha csu-
pán egyetlen alkalommal a leveleimet sze-

retném megnézni? - hangzott a méltatlan-
kodó kérdés. Jószerével több időt vesz 
igénybe a beiratkozás, mint maga a hasz-
nálat! 

Szükség van-e jótállóra a 16 éven aluli 
olvasók esetén, ha csak a gépeinket hasz-
nálják? 

Bevallom, mi „kötöttük az ebet a karó-
hoz", s ragaszkodtunk a jótállóhoz. S nem is 
tettük rosszul, mert azt azért el kell mon-
dani, hogy számos, csak internetező fiatal 
vált olvasóvá, s használja a mai napig 
könyvtárainkat. Abban biztosak vagyunk, 
hogy a kamaszok nagyobb számban fogják 
használni ismét a netet. De mire? A kérdés 
jó. Annak idején mi nem „támogattuk" a 
csetelést, a közszemérmet sértő oldalakról 
pedig nem is beszélünk!!! 

Kísérleteket tettünk az ilyen jellegű ol-
dalak letiltására, ám az emberi találékony-
ság páratlan! örök konfliktus forrása az is, 
hogy kell-e segíteni a járatlan használót? 
Gyakran szembesültünk azzal a kéréssel, 
hogy teljesen kezdő, de az internet iránt 
érdeklődő olvasónk szinte követelte, hogy 
tanítsuk és segítsük őt! Természetesen er-
ről szó sem lehetett, hisz mindannyian tud-
juk, hogy a nyitva tartási időben ez meg-
oldhatatlan feladat. 

Állandóan visszaköszönő gond volt s a 
mai napig is az a floppy használata, illetve 
éppen a használat tiltása. Be kell vallani 
őszintén: e sorok írói sem tudnak egyetér-
teni a tiltással, hisz manapság rengeteg 
féle, jó minőségű, ingyen beszerezhető, 
legális virusírtó ismeretes. 

Természetesen az 1KB pályázat és a So-
ros-program mind informatikailag, mind a 
pályázati feltételeket, illetve a saját és a 
használók felkészültségét figyelembe véve 
összehasonlíthatatlan, de mégis érdemes 
lenne az akkor elkövetett hibákból tanulni, 
s közösen átgondolni e cikk által felvetett 
problémákat, azaz: 



- egységes idő betartatása 
- ki, milyen feltételekkel használhatja 
- mire használható 
- milyen mértékű segítség az, amit a 

könyvtárosnak feltétlenül meg kell 
adnia (természetesen a nyitva tartási 
időben) 

- floppyhasználat újragondolása 
- kiléptető szoftver, amely helyettünk 

figyel, s az idő lejárta előtt 5 perccel 
figyelmeztet, majd kiléptet, így nincs 
több vita. 

Nyilván más, korábban már az Internetet 
szolgáltató könyvtárak kollégáinak is vannak 
tapasztalataik, nekik is voltak problémáik. 
Arra hívjuk fel őket, hogy osszák meg velünk 

ők is tapasztalataikat, esetleges javaslataikat. 
Pontosan azért, mert számos könyvtár csak 
most kezdi majd az internet-szolgáltatást, s 
bizonyosan tele vannak kérdésekkel, s egy 
kicsit félelmekkel is. 

Talán e cikk alapján úgy tűnhet, hogy az 
1KB pályázat csak nyűg és teher, erről azon-
ban szó sincs. Óriási lehetőséget jelent min-
denkinek, annak, aki csak most kezd interne-
tezni, s azoknak a könyvtáraknak is, ahol már 
múltja van e szolgáltatásnak. Mi pedig azért 
szóltunk tapasztalatainkról, hogy segítsük az 
újakat, s bíztassuk őket, bátran keressenek 
minket, ha kérdésük, gondjuk van. 

Farkas Ferenc 
Hamar Krisztina 

Felújítás és megújulás Lőrincen 

A lőrinci (XVI11/3.) könyvtár 1000 m2-ével 
és 6000 beiratkozott olvasójával a hálózat 
legnagyobb egységei közé tartozik. Büsz-
kén szoktunk hivatkozni rá, hogy a 17 évvel 
ezelőtti nyitás óta budapestnyi látogató 
(több mint kétmillió fő) fordult meg ná-
lunk, ez azonban igencsak meglátszik az 
épület fizikai állapotán. Némi szubjektív 
adalék, hogy amikor kiskamaszként beirat-
koztam ide, tetszett a könyvtár modernsé-
ge - igaz, a tervezés néhány bosszantó fo-
nákságával akkor nem foglalkoztam (pl. a 
földszint egy részén az ablakok és a fűtő-
testek a padló szintje alatt kezdődő 50 cm-
es „vályúban" helyezkednek el ... stb.). 

Most a hálózat fejlesztési koncepciójá-
nak részeként, az anyagi feltételek megte-
remtődésével (haj, ha azok maguktól te-
remtődnének meg..., de erről az intéz-
ményvezetés többet tudna mesélni) egy-
szerre készülünk felújításra és megújulásra. 
Előbbit a kényszer, utóbbit az ésszerűség 
diktálja. A júniusban kezdődő részleges 
külső - bejárati portál - és a teljes belső 
felújítással együtt az olvasói terek újra-
gondolásával is igyekszünk még használó-
központúbbá tenni könyvtárunkat. Kettő 
helyett egypultas kölcsönzési rendszer 
kialakítása, korszerű multimédiás válogató-
övezet megteremtése, a helyben tanulás 
feltételeinek javítása stb. mind ezt a célt 

szolgálja. Ehhez azonban némi falbontásra, 
állományrész-cserékre is szükség van (pedig 
a feng shui-t még be sem vetettük). 

Az informatikai-technológiai fejlődésről 
azt hiszem senkinek nem kell beszélnem, 
de az a bizonyos kiskamasz a nyolcvanas 
évek végén hallhatott még bakelit lemeze-
ket helyben, és részt vett szombat délelőt-
ti videomatinén ebben a könyvtárban. Ma 
egy kicsit mások az igények. . 

Az állomány honosítása, olvasói adatbá-
zis kiépítése (terveink szerint CORVINÁBAN) 
a felújítás alatt megtörténik, így elektroni-
kus kölcsönzéssel nyithatunk. A 32 végpon-
tos helyi hálózat nemcsak ennek teremt 
hátteret, hanem elsősorban a használók 
éreznek majd minőségi változást pl. a tájé-
koztatásban, adatbázisokhoz való hozzáfé-
résben, internet-használatban. 

Az egyébként fontos formai fejlesztések 
mellett nem feledkezhetünk meg a tartal-
mi kérdésekről sem. önkormányzati segít-
séggel szeretnénk fejleszteni szakirodalmi 
állományunkat, gazdagítani folyóirat-
olvasónk választékát (úgy legyen!). A lőrinci 
könyvtárra hagyományosan jellemző szín-
vonalas gyermekkönyvtári munka, illetve a 
felfrissülő felnőtt programok, rendezvé-
nyek sora megtalálja helyét áz új könyvtár-
ban is. 
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ugyanakkor az érdekesség kedvéért né-
hány adalék megoldandó problémáink kö-
zül: 

- raktárt kell keresnünk a felújítás alatti 
honosításhoz (cca. 70 000 kötet), lehe-
tőleg nem Újpesten... 

- szeretnénk legalább részleges szolgál-
tatásokat (AV-dokumentum kölcsönzés, 
folyóirat-olvasás stb.) biztosítani olva-
sóinknak. Ehhez szintén helyiségre van 
szükségünk. 

Ezek megoldásában a helyi önkormány-
zat partneri hozzáállására is számítunk, 
reményre az előzetes tárgyalások alapján 
van okunk, de nem Iszunk előre a medve 
bőrére... 

Természetesen nem csekély erőket köt 
le a pályázati lehetőségek fokozott figye-
lemmel kísérése, az állomány honosítás 
előtti „kötelező" tisztítása, a költözködés 
megtervezése (hogy mennyi kacat tud ösz-
szegyűlni, pedig ez nem nagymama padlá-
sai). Ez persze nem panasz, hiszen mindnyá-
jan örülünk, hogy végre ránk került a sor. 

Remélem, legközelebb már a tapasztala-
tainkról írhatok, hiszen mi Is sokat okul-
tunk mások beszámolóiból - és a Híradónak 
valahol ez (lenne) az egyik értelme. 

Farkas Ferenc 
xviii/3-as könyvtár 

„Csak a szépre emlékezem..." 

Én ezt nem értem. Most, hogy írnom kell 
a munkahelyemről, arról, hogy milyen ér-
dekes és speciálisan problémás életünk van 
Itt a Központi Könyvtárban, egyre csak a 
szép dolgok jutnak az eszembe. (Ebből Is 
látszik, hogy jól érzem Itt magam.) Vannak 
körülöttünk olyan tényezők, amelyekre 
gondolva az egyik szemünk sír, de a másik 
nevet. 

itt van például rögtön az olvasói statisz-
tikánk. Nem ritka a napi 3800-4000 látoga-
tó, amelyből kb. 1200 fő kölcsönöz is. Ezek-
nek a fantasztikus számoknak a következ-
ménye az, hogy nem ritka a ruhatárban és 
a kávézóban kígyózó sor, a kölcsönző-
pultról már nem Is beszélve. (Sajnos, ml 
könyvtárosok ezért nem is tudjuk élvezni 
napközben a büfé előnyelt, mert mire sor-
ra kerülnénk, lejár az ebédidő.) És ha már a 
Kávézóról beszélünk. A régi istállóból kiala-
kított kávéházunkat félelmetesen gyorsan 
„magáévá tette" az olvasóközönség, ide 
szervezik a randevút, baráti találkozót de 
még az edénybemutatót Is. az Átriumba 
kihelyezett asztaloknál hangulatosan fo-
gyaszthatják el kávéjukat, miközben ml a 
munkahelyünkről, a pult mögül figyelhet-
jük a gyakran Igen zajos társadalmi életü-
ket. Ezenkívül egész nap hallgatjuk a poha-
rak, tányérok és kiskanalak zörgését. Sok-
szor felkívánkozom egy-egy csendesebb 
olvasóterembe, ilyenkor az ember átsétál a 

wenkcheim-palotába. A gyönyörűen felújí-
tott épületrészben is zajlik az élet, ha nem 
rendezvény van, akkor az olvasók veszik 
birtokukba a termeket. Sajnos sokszor kell 
őket figyelmeztetni, hogy ne a polírozott 
asztalon fogyasszák el joghurtból és kifliből 
álló uzsonnájukat, vagy vegyék le a lábukat 
a drágán felújított fotelekről, vagy éppen 
halkítsák le rádiójukat, mert mást zavarhat. 

Visszatérve a földszintre a kollégám épp 
egy olvasóval vitatkozik, aki szeretne be-
iratkozni, de nincs nála a személyi Igazol-
ványa. ő ma a huszonnyolcadik. Egy másik 
olvasó Is reklamál ezalatt, mert olyan 
könyv szerepel a kölcsönzési bizonylatán, 
amit már visszahozott. Nosza, szalad a kol-
léga, hogy a 8 szinten az egymillió doku-
mentum között megtalálja ezt az egyet. Tű 
a szénakazalban... De megoldjuk. 

Sajnos, egyre több az ingerült, türel-
metlen ember, aki nálunk teljesíti ki jelle-
mének hiányosságait. Csodálkozom, hogy 
fiatal, jókedvű kollégáim ezt ilyen könnye-
dén elviselik, szerencsére nagyon jó a csa-
pat, lelkes és összetartó, örülök, hogy ve-
lük dolgozhatok. Talán ezért teszi magát 
túl az ember aránylag könnyen egy-egy 
problémán. 

De nálunk a mennyiség az igazi problé-
ma, mert minden hatványozottabban je-
lentkezik. Ebben a megakönyvtárban na-
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ponta kb. 200 db felszólítót borítékolunk, 
2500-3000 könyvet pakolunk, napi 4000 do-
kumentumot kölcsönzünk, és egy-egy al-
kalommal 180-200 olvasót perelünk be. A 
telefon pedig állandóan csörög. Tehát a 
hangzavar folyamatos. 

írhatnék még rengeteg problémáról és 
gondról, de ezek mind-mind megvannak 
más könyvtárakban is. A Központi Könyvtár 
különleges helyzete a nagyságrendi eltéré-
sekből adódik. Amikor hó végén összesítem 
a statisztikát, egy kicsit mindig felragyog 

az arcom, és büszkén újságolom felettese-
imnek a hihetetlen számadatokat. De ami-
kor az ember „benne él" ezekben a szá-
mokban, nem olyan felhőtlenül boldog. 
Sőt... 

Mindezek ellenére azonban én szeretek 
itt dolgozni, és azt hiszem ezzel nem va-
gyok egyedül. 

Szilák Hajnalka 
Kölcsönzés, műszakvezető 

RÓLUNK ÍRTÁK. .. 
Díj a Ganz-telepnek és a Szabó Ervinnek 
A Figyelő cínlű lap által alapított építé-
szeti díjat adott át tegnap Demszky Gá-
bor, Budapest főpolgármestere. A pályá-
zatot harmadik alkalommal hirdették 

meg, több kategóriában. .Az idén 73 pá-
lyamű érkezett, zömében budapesti épüle-
tek megújítására. A Ganz-telep rehabilitá-
ciójáért, a Széchenyi fürdő megújításáért, 
a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár, illetve 
a Mátyás-templom altemplomának re-
konstrukciójáért kaptak díjat az építészek. 

K. ZS. 
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A döntőre készülnek 
r 

Ujabb forduló 
a könyvtári vetélkedőn 

Hegyvidék, 2002. április 10. 

Portugál est támogatással 
Eca de Queirós: Egy szőke lány különcségei 

A Böszörményi úti Szabó Er-
vin Könyvtár egy újabb érdekes 
irodalmi rendezvénnyel várta az 
érdeklődőket március 19-én. Eca 
de Queirós portugál iró magya-
rul megjelent elbeszéléskötete 
apropóján Pál Ferenc irodalom-
történész, műfordító megismer-
tette a hallgatóságot a XIX. szá-
zadi portugál irodalom egy sze-
letével, s Eca de Queirós mun-
kásságával. Az est a Camoes In-
tézet támogatásával jött létre, 
akik a portugál nyelv, irodalom, 
kultúra képviselői és megismer-
tetői. itt Magyarországon. 

Pál Ferenc előadásában el-
mondta, hogy Eca de Queirós 
nem ismeretlen hazánkban, hi-
szen több regénye is megjelent 
magyarul (pl. .Amaro atya bűne). 
Érdekesség, hogy az 1880-as 
évek végén a Pesti Hirlap is kö-
zölt 'tőle egy bűnügyi irást foly-
tatásokban. Az írónak igen ka-
landos élete volt az 1800-as évek 
Portugáliájában. Bármennyire is 
lelkes volt, nem tudta az írásból 
eltartani magát, így konzuli ál-
lást vállalt. Egész életére és mű-
veire rányomta bélyegét, hogy 
nem törvényes gyermek volt, 
szülei sokáig nem vették a ne-
vükre. Ráadásul egy igen harcos 
nemzedék tagja volt, így művei-
ben a portugál társadalom hibáit 
ostorozta a jobbítás szándékával, 
kemény bírálatot fogalmazott 
meg hazájával szemben. 

Az Egy szőke lány különcségei 
című könyv ötlete egy másfél év-
vel ezelőtti pályázathoz kötődik. 
Műfordítói pályázatot irtak ki fő-

leg portugál szakos hallgatóknak, 
s annyi remek fordítás érkezett, 
hogy ez év elején megjelentették 
az elbeszéléskötetet. Eca de 
Queirós írói stílusa naturaliszti-
kus, realisztikus, részleteket hang-
súlyozó. Pál Ferenc szerint az 
akart lenni a portugál irodalom-
ban, aki Balzac volt a franciában. 
Mindenekelőtt a társadalomábrá-
zolásra törekedett, XIX. századi 
viszonyok között erotikus írónak 
számított. Az irodalomtörténész-
től megtudtuk: az író elbeszélései 
kissé más hangvételűek, mint re-
gényei, nem törekszik minden-
áron társadalombírálatra, ironikus 
látásmódra. Ezekben az írásokban 
mintha megenyhülne hazájával 
kapcsolatban, megértőbb hangot 
üt meg. 

Az önmagában is érdekes té-
mát Pál Ferenc előadói stílusa 
még élvezhetőbbé tette. Sajnos, 
e sorok írója nem tud visszaem-
lékezni, minek apropóján, de azt 
is megtudhatták az érdeklődők, 
hogy José Saramago Nobel-díjas 
portugál író neve azt jelenti: vad-
retek, melyet születése után mó-
kából vagy véletlenül írtak el. . . 

Bármily patetikus, ez a másfél 
óra is közelebb hozta a hallgató-
sághoz a portugál irodalmat, 
amiről még mindig igen keveset 
tudunk. De talán az ilyen alkal-
mak, egy-egy könyv megjelené-
se segítheti a megismerést, a rá-
csodálkozást. 

(Eca de Queirós: Egy szőke-
lány különcségei - elbeszélések, 
íbisz Kiadó, 2002.) 

Jídtnory Zsófia 

Az Olvasás Éve kapcsán fo-
lyó könyvtári vetélkedő résztve-
vőire március 23-án újabb meg-
mérettetés várt. A Böszörményi 
úti Szabó Ervin Könyvtárban 
rendezett fordulóra természete-
sen most is négy könyvet kellett 
elolvasniuk a családoknak. Ezek 
a következők voltak: Örsi Fe-
renc: A Tenkes kapitánya, Mó-
ricztól a Tündérkert, Mátyás ki-
rályról szóló legendák, valamint 
Hegedűs Gézától A milétoszi ha-
jós. 

Hock Zsuzsa kitaláló és szer-
vező most is ötletes feladatokkal 
lepte meg a résztvevőket: első-
ként egy címert kellett készíteni-
ük, melyben egyrészt meg kellett 
jeleníteni az elolvasott könyvek 
valamelyikére vagy mindegyiké-
re utalást, illetve a címert készítő 
családra is utalni kellett vala-
hogy. A rendelkezésre álló szí-
nes kartonok és segédeszközök 
segítségével remek címerek szü-
lettek. 

Közben a családok már írhat-
tak is egy apróhirdetést, melyben 
eladásra kínáltak vagy kerestek a 
könyvek valamelyikéhez kap-
csolódó tárgyat, illetve társkere-
ső apróhirdetést is fel lehetett ad-
ni. Nagyon mókás és ötletes iro-
mányok születtek; eladásra kí-
náltak süllyedő bárkát, falovat, 
rabszolgákat, és kerestek fejedel-
met, férjet, feleséget. Természe-
tesen hasonlóan frappáns vála-
szokat is vártak a hirdetésfel-
adók. Kissé jobban próbára tette 
a csapatokat a zenei' rejtvény: 
különböző zenei részleteket kel-
lett időben elhelyezni. 

Most is, mint mindig, a fá-
rasztó vetélkedés után szórako-
zás várt a gyerekekre: origami-
zás és mindenféle papírhajtoga-
tással kapcsolatos ügyeskedés 
kötötte le figyelmüket Mészáros 
Júlia gyerekkönyvtáros vezény-
letével. Eközben a szülők érde-
kes beszélgetés részesei lehettek. 

hiszen vendégük Aldea Miklósné 
volt a Balassi Bálint Intézettől, 
mely a Magyar Nyelvi Intézetből 
és a Nemzetközi .Hungarológiai 
Központból alakult. Olyan fiata-
lokkal foglalkoznak, akiknek 
szülei, nagyszülei annak idején 
kivándoroltak Magyarországról, 
illetve a határon túli magyarok-
kal. Ezek a fiatalok beszélnek 
magyarul, ki jobban, ki kevésbé, 
s itt ösztöndíj segítségével' egy 
tanév alatt tökéletesíteni igye-
keznek a tudásukat, év végén pe-
dig felsőfokú nyelvvizsgát tesz-
nek. 

Mint Aldea Miklósné elmond-
ta, nagyon érdekes velük foglal-
kozni, hiszen egészen különböző 
módon élnek, beszélnek, gondol-
koznak. A szókincsük igen fur-
csa, a mindennapi társalgásban 
nagyon jók, az nem okoz nekik 
gondot, de ha kilépnek ebből a 
körből, és „szakszöveggel" talál-
koznak, nem igazán értik. Sokuk 
folyékonyan beszél magyarul, de 
nem tud ími, és olvasni is nehe-
zen. Azért nehéz a dolguk azok-
nak a pedagógusoknak, akik ve-
lük foglalkoznak, mert nem tá-
maszkodhatnak nyelvtani tudás-
ra. Bizonyos értelemben nehe-
zebb tanítani őket, mint az, ide-
gen anyanyelvű diákokat. Érde-
kes sorsokat ismerhetnek meg -
mondta Aldea Miklósné - , na-
gyon furcsa családi háttér jel-
lemzi ezeket a 18-20 év körüli 
fiatalokat. Természetesen fontos, 
hogy ők mennyire érzik magukat 
magyarnak. A nyelven és irodal-
mon kívül tanulnak történelmet, 
művelődéstörténetet is. 

A családokra még nehéz fel-
adat vár: április 13-án a döntő kö-
vetkezik, ahova kiegészülve, se-
géderőket hozva érkeznek majd. 
Ekkor az eddig elolvasott húsz 
könyv teritékre kerülhet, úgyhogy 
egy-két csapat háza táján hallani 
lehetett az „újraolvasni" szót... 

JÍ.Zs. 



ISMERETLEN ISMERŐSÖK 2. 
Állatkerti mozgókönyvtár 

A hatékony természettudományos ismeretterjesztés érdekében, az 1910-es évek elején, 
Lendl Adolf az Állatkert akkori igazgatója és Szabó Ervin kezdeményezésére megalakult a Fő-
városi Könyvtár állatkerti fiókja. E könyvtár része volt a mozgókönyvtár, amelynek megnyitá-
sáról a Könyvtári értesítő 1914-es évfolyamának első száma így tájékoztatta az olvasóit: 

„Május elsején nyílt meg új fiókunk az Állatkertben. A könyvanyag elsősorban természettu-
dományi művekből áll és egyelőre az állatkert bérletjegyes látogatói használják. A könyvanyag 
egy részét kocsi viszi körül a kertben és a sétálók maguk válogathatnak a könyvek között. Tá-
vozás előtt a könyvet a kapusnál kell leadni. A forgalom már az első napokban oly nagy volt, 
hogy a könyvanyagot máris növelni kellett." 

Az első elképzelések között szó esett arról is, hogy a könyvtárat esetleg „elefánt fogaton" 
helyezik el, később azonban úgy határoztak, hogy külön feliratos kis kocsit használnak erre a 
célra, amelyet kezdetben egy, később két törpe ceyloni szamár vontatott végig a parkban. 

Az állomány kezelője az Állatkert egyik tisztviselője volt, akit a Fővárosi Könyvtárban ké-
peztek ki erre a speciális munkára. 

A gyűjtemény induláskor főként magyar, német és egyéb nyelvű, szépen illusztrált köny-
vekből, állatok életéről szóló munkákból, földrajzi és növénytani folyóiratokból, útleírásokból 
állt. Az esetenként 200-300 könyvvel megpakolt kis kocsi délelőtt 8-11 és délután 15-17 óra 
között közlekedett, időnként megállt, hogy a közelben lévők válogathassanak. Jó időben, ha 
az Állatkertnek sok látogatója volt, csakhamar elfogyott az anyag és újabb néhányszáz kötetet 
kellett kihozni az igazgatóság épületéből. 

Az olvasók kívánságára szépirodalmi művekkel is ki kellett egészíteni az állományt. 
A használók elsősorban tanulók, gyermekek, és az őket kísérő nők voltak. Hamarosan fel-

merült a kívánság, hogy otthoni olvasásra is kölcsönözhessenek és a gyűjtemény téli időszak-
ban is hozzáférhető legyen. Különösen elgondolkodtató, hogy akkoriban senki sem akadt aki 
a könyveket elvitte volna. 

A mozgókönyvtár, amit az I. világháború végéig folyamatosan, majd kisebb nagyobb szü-
netekkel évtizedekig sikerült fenntartani, nemcsak hasznos volt, hanem a „kis fogat" egy üde, 
kellemes és sajátos színfoltja volt a Budapesti Állatkertnek. 

Forrás: Dr. Remete László: A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár története. Fővárosi Szabó Ervin 
Könyvtár. Bp. 1966. 

Állatkerti mozgókönyvtár 1914 május 1. 



Nem boszorkányság - technika 
- avagy varázslatok Kőbányán 

Szakmai nevén dramatikus játszóház. Más szakma elnevezésével élet-játék. Játsszuk azt, 
hogy... Hogy a gyermekkönyvtárak a budapesti Roxfort kihelyezett tagozatai, ahol az olvasók 
a varázslótanoncok és máris indulhat az „oktatás". A megfelelő külsőségek és a szerepek ko-
molyan vétele átlényegíti a kötelességet kalanddá. És vidám családok töltik meg a könyvtárat, 
az utcán nevükön köszöntik a „professzorokat" és beszélnek az „iskolai" élményekről. És egyre 
több felnőtt kapcsolódik be a játékba (nálunk, a Pataky Művelődési Központ összes dolgozója, 
szülők, barátok, önkormányzati tisztségviselők). 

Miért a Harry Pottert választottuk? Mert szeretik a gyerekek és felnőttek (többnyire), mert 
működik, és mert fantáziátlan világunkban nagyon hiányzik a játék, amiben fantáziát látunk. 
Mi nem azt a bőrt akarjuk lehúzni róla, mint a mosóporreklám. Hanem azt, amelyiket az 
Animus Kiadó fogalmazott meg ifjúsági regénysorozata kiadásának kezdetén: 

„Olvasásra visszaszoktatási program." 

Az évnyitó 
2002. február 27-én délután a Pataky Művelődési Központ és a X/4-es könyvtár átalakult a 

Roxfort Boszorkány- és varázslóképző Szakiskola Budapesti Kihelyezett Tagozatává. Az ideigle-
nes iskolába 194 diák iratkozott be és vett részt a tanévnyitó ünnepségen. 

A rejtett, helyüket állandóan váltogató titkos hátsó lépcsőkön McGalagony prof. (Nagy 
Kriszta gyerekkönyvtáros x/4) vezetésével a tanoncok felvonultak a Péntek Ágnes dekoratőr 
által Díszteremmé varázsolt színpadra, ahol a Teszlek Süveg mindenkit besorolt a Házába: a 
Criffendélbe McGalagony, a Hollóhátba Bimba (Kovács Györgyi könyvtárvezető X/4), a 
Hugrabugra Hagrid (Mikula Tamás kisállattenyésztő), és a Mardekárba Piton (Ruttershmid Gá-



bor számítógépes koordinátor) professzorkhoz. (A négy Ház helyét egy-egy hóbagoly, (karmai 
közt a Ház nevének táblácskáival), és sz,ínes fénykörök jelezték.) Mrs. Dumbledore (Szász Ilona 
gyerekkönyvtáros X/4) - a híres varázsló húga - köszöntötte a diákokat és Ismertette a félévi 
tantervet: március 20-án varázslósüveget és pálcát fognak készíteni, valamint órákat hallgat-
nak; április 13-án pedig ezen Ismeretekből és a Tankönyvből „vizsgázni" fognak, ekkor kerül 
majd sor a Házak közti kvlddlcsmeccsekre Is Madam Hooch (Gáspár Olga titkársági főmunka-
társ) és Madam Fly (Tóth Orsolya titkársági koordinátor) vezetésével; április 27-én pedig a töb-
bi könyvtár játékosaival versenyre kelhetnek a Bölcsek Kövének felkutatásáért. 

A köszöntő beszéd után Madam Maikin (Szecsel Lászlóné régióigazgató) átadta a varázsló-
köpenyeket Házanként egy-egy szerencsés diáknak, A fegyelmet néhány percre Bagoly Berti 
bagolypostával érkező, égből aláhulló minden ízű drazséi törték meg, amelyek jókedvű elfo-
gyasztása után varázslatos játékok vártak az Ifjú tanoncokra (Activity, mágikus puzzle, bolyon-
gás a Tekergők Térképének segítségével, totók magyarul és angolul). Az évnyitó végén beron-
tott a színpadra a mindig bajt keverő Hóborc (Csámpai Zoltán könyvtáros x/4), akit azonban 
nevetéssel és varázsigékkel gyorsan elkergettünk. Végezetül mindenki megkapta a Varázslás-
tan alapfokon feladatlapokat (amelyek mugli címe Könyvtári kutakodás lehetett volna) azután 
a Délhús Rt. és a CHIO Kft. jóvoltából hatalmas lakoma zárta az első napot. 

A tanórák 
Március 20-ának délutánján ismét megtelt a Pataky aulája, most már varázslóköpenyes ta-

noncokkal és lelkes szüleikkel, testvéreikkel, akik nem egy esetben „bekéreckedtek" a játékba. 
Az Iskolában töltött második napjuk sem volt eseménytelenebb, mint az első! A Díszterembe 
minden Ház, a Házvezető tanár vezetésével vonult fel négy kacskaringós útvonalon, majd he-
lyet foglaltak a már jól Ismert baglyuk alatt a Ház színének megfelelőfénykörökben. Mrs 
Dumbledore ismertette a Házak pontjainak aktuális állását, elmondta a napi penzumot és el-
bocsátott mindenkit varázspálcát, süveget készíteni. (A pálcák egy kertészek által kivágott és 
legallyazott fa ágai voltak papírral betekerve, a süvegek alapjait pedig a már használhatatlan, 
kiállításokról megmaradt fotókartonok képezték.) A pálcák végére mindenkinek egy varázs-
erőt rejtő papírt kellett tekernie (rontott fénymásolatok papírjaiból felvágva), az előre össze-
tűzött süvegeket pedig tetszés szerint díszíthették. A közel félórás kemény munka és rendra-
kás után visszamentünk a színpadra, ahol a fénybegyűjtő bűbáj (nox) és a pálcák segítségével 
elvarázsoltuk az összes fényt úgy, hogy csak két UV-lámpa fényénél világított minden, ami 
fehér volt. Ekkor következett Cornelius Caramel (Búzás Kálmán a Pataky Művelődési Központ 
igazgatóhelyettese), Mágiaügyi miniszter varázslástan alapfokon c. előadása varázslatos fizikai 
kísérletekkel. Az óra után a diákok a „Kövér Dáma" portréján keresztül Házanként egy-egy jel-
szóval, a teherlift segítségével Indultak a többi tanterembe, hogy újabb Ismereteket szerez-



zenek a varázslók világának praktikáiból, és útközben „eltévedtek",és így belenézhettek Edevis 
Tükrébe is. 

Minden Ház négy órán vett részt a könyvtár különböző kialakított tantermeiben: megis-
merkedtek a gyógynövények mindennapos titkaival, jósoltak tealevélből (Bimba: Jóslástan és 
Gyógynövénytan), megtanultak relaxálni és elűzni a sötét gondolatokat (Piton: Sötét varázsla-
tok kivédése), beszélgettek a sárkányok és kutyák, macskák lakásban tartásairól (Hadrld: Le-
gendás lények gondozása és Mugliismeret), átváltoztattak sóbálvánnyá egy mumust, megsza-
golták és érintették nagyon bátran a dementoragyvelőt, a trolltaknyot és az egyéb tájitalok 
összetevőit (McGalagony: Bájitaltan és Átváltoztatástan). 

Ez idő alatt a szülők és a látogatók feljöhettek a színpadra, beléphettek par percre ők is az 
iskolába, valamint írhattak Madam Cvikker (Simon Eleonóra művelődésszervező) „Lélegző 
nagykönyvébe". 

A tanórák végeztével Doris croford (Borbély Tímea művelődésszervező) segítségével a Dísz-
teremben minden diák megkapta a tanárok által írt és a Printz nyomda által varázslatos gyor-
sasággal elkészített Tankönyvet, valamint a „Roxforti észforgó" c. feladatlapot, A második al-
kalmat jóízű chips-lakoma és lelkes beszélgetés zárta. 

A Roxfort Budapesti Kihelyezett Tagozatának nagylelkű támogatói, akik nélkül nem lehetne 
ilyen nagyszabású ez a játék, mint amelyen; akik nélkül nem lakomázhatnának a diákok min-
den forduló végén, és akik nélkül nem várna rájuk a közel 500 000 forintnyi nyeremény: 
Animus Kiadó, CHIO Magyarország Kft., Délhús Rt., Excalibur Kiadó, Fővárosi szabó Ervin 
Könyvtár, Lizzy Card Kft., Magyar Könyvklub, papirusz Book Kiadó, Pataky Művelődési Központ, 
Printz Nyomda, és meg kell említenünk a helyszínen szervezendő sütemény felajánlásokat is, a 
lelkes szülők jóvoltából. 

Nagy Kriszta és Szász Ilona 
X/4-es könyvtár 

Beszámoló a Dél-Budai versenyekről 

Túl vagyunk a második fordulón, kiala-
kult már a sorrend, így aztán lezárult egy 
szakasz a nem is túl nagy csinnadrattával 
meghirdetett H.P. vetélkedőben. Végül is 

csak néhány szerény plakát erősítette meg 
nálunk a valamelyik TV csatornán elhang-
zott felhívást a vetélkedésre, mégis szép 
számmal érkeztek a nevezések, sőt menet 



közben is sokan szerettek volna bekapcso-
lódni: akármilyen hátránnyal is, de játszani 
szerettek volna. 

Már tudjuk, hogy kik fognak kviddicsezni 
a mieink közül a döntőben, de nem ez a 
lényeg. A lényeg inkább ott rejtőzik, ahol 
valamikor szem elől tévesztettük azt. vala-
hol, valamikor elmaradtak a közös játékok, 
most pedig egy szemüveges, árva kisfiú 
csodálatos történetei ürügyén végre sza-
badon engedhettük a fantáziát és az önfe-
ledt játszani vágyás is kitört belőlünk. 

Az első fordulón hat csapat három hely-
színen küzdött: volt egy süveggyártó mű-
hely, ahol papírból készültek a varázslók 
számára fontos fejrevalók, vékony rudak-
ból fekete krepp és ezüst alufólia segítsé-
gével a bűvös erejű pálcák. Aztán volt egy 
könyvespolcok között kanyargó labirintus, 
ahonnan számos furfangos akadály legyő-
zése és feladvány megoldása után lehetett 
csak kikeveredni. Volt itt tükörírás, szöveg-
be elrejtett utasítások, iránytű használata, 
stb. A harmadik teremben volt a szellemi 
küzdó'tér, ahol a regény alapos ismeretéről 
lehetett tanúbizonyságot tenni. Ez volt 
tehát két hete. 

Az elmúlt szombaton - kampánycsend 
idején - megint igen jól szórakoztunk. 
Ezúttal a kis varázslótanulók a bűvös erejű 
növények és mesebeli lények ismeretét 
bizonyították, amihez kaptak egy - könyv-
tárosok által a témához szerkesztett - , re-
mek kiállítású tankönyvet. De voltak a való 
világból is feladatok. Például hétköznapi 
szobanövények felismerése és meghatáro-
zása kézikönyvek segítségével. 

Ügyesen szétválogatták a főtt és nyers 
tojásokat is anélkül, hogy feltörték volna 
azokat, (igaz, hogy néhányan nem a pörge-
tős trükkel éltek, hanem a „lötyögtetős-
sel"). 

A polcok között most ún. repülő tár-
gyak idomítása zajlott. Hogy parafa dugó-
val célba dobni nem olyan könnyű, az most 
bebizonyosodott. A szívószállal irányított 
pingponglabda terelgetése az asztalon 
ugyancsak próbára tette a csapatokat. 

Kicsit félve meséljük el, de könnyen re-
pülő tárgy tud lenni 2-3 könyv, ha a fejünk 
tetején hordjuk őket a polcok között járva-
kelve. Ez az idomítás is jól sikerült: semmit 
nem rongáltak meg a gyerekek! 

De nem csak a fejre kellett a könyv. 
Ezúttal a harmadik próba a mugli-
könyvtárismeret volt. Itt olyan regények-
hez kapcsolódtak a kérdések, amelyek le-
galább olyan izgalmasak, érdekesek mint a 
H.P. Reményeink szerint kicsit irántuk is 
felkeltettük az érdeklődést. Szóba került 
Török Sándor Csilicsalája, Ende Momoja, 
Travers, Lofting, Tolkien, Kästner regényei. 

A megtapasztalt lelkesedés és vidám-
ság bizonyítja, hogy jó volt az ötlet, izga-
tottan várjuk a 20-i fergetegesnek ígérke-
ző kviddics mérkőzést az Etele úti pályán és 
az utána fellépő Mollini bűvészt, akinek 
igencsak össze kell szednie magát, ha a 
szabóervines boszorkányokat megakarja 
lepni valami trükkel. 

Aztán jöhet a kőbányai döntő, Hajrá Bu-
da! 

Lágymányosi Könyvtár 

Harry Potter vetélkedő a Kelenföldi 
Könyvtárban 

2002. március 23-án a Kelenföldi Könyv-
tárban újra Harry Potter vetélkedő vette 
kezdetét. A versenyben hat csapat méri 
össze tudását a Gazdagréti, a Budafoki és a 
Kelenföldi Könyvtárban jelentkezők közül. 
A csapatok frappáns nevekkel jelöltették 
magukat: itt voltak a Gazdagréti Gurkók, a 
Mágusok, a Kelenföldi Darazsak, az Unikor-
nis és Hedwig nevű csapatok mellett egy 
csupa lányokból álló csapat a Sok Rita vitrol 

nevet választotta. (Kár, hogy a névválasztá-
sokat külön nem díjazzuk!) 

Az első fordulóban (március 23-án) elő-
ször akadályversenyen mérték össze erejü-
ket a gyerekek. A villámkérdésekre, a va-
rázsigék felismerésére és a keresztrejt-
vényre 10-10 perc állt a rendelkezésükre, 
utána a gyerekek nagy örömére 
aktivityztünk. A vetélkedés végén próbára 
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tehették a csapatok a kézügyességüket is 
varázspálca- és süvegkészftésben. A gyere-
kek csodás varázspálcákat és varázslatos 
süvegeket készítettek. A pálcák varázsere-
jét rögtön kl Is próbálták egymáson - sze-
rencsére hatástalan maradt az Itt-ott fel-
hangzó „adava kedevra" varázsige. 

A második fordulóra április 6-án került 
sor, a játék felépítése hasonló volt az elő-
zőhöz: az akadályversenyben most rejt-
vény, párosító és fogalomkereső feladat 
szerepelt. A rejtvény betűkirakó játék volt, 
a házak alapítóinak nevéből voldemort 
nevét kellett kirakni; a párosítónál a taná-
rok - tantárgyak, állatok - gazdák, tanárok 
- kőcsapdák feliratú kártyákat párosítottak 
össze (a logikai kapcsolatot fel kellett is-
merniük); végül a fogalomkeresőben a re-
gényben szereplő fogalmakat (bűbáj, má-

gia, talár, kentaur, kobold) kellett megma-
gyarázni lexikonok, kézikönyvek segítségé-
vel. Az ügyességi feladatban a házak címe-
reinek és a különböző pénzeknek a rajzolá-
sa szerepelt. Csodás és fantáziadús alkotá-
sok születtek. 

Talán az utolsó fordulót várják a gyere-
kek a legjobban (április 20.), hiszen ott vég-
re részt vehetnek a várva-várt 
kvlddlcsmeccsen. Az előző Harry Potter 
vetélkedőnkön is ez aratott a legnagyobb 
sikert a gyerekek körében. Kiderül majd az 
Is, kik jutnak tovább a kőbányai döntőbe -
minden helyszínről egy-egy győztes csapat 
vehet részt a végső megmérettetésen. 

Borbély Dóra 

„Abszol-Űton" Békásmegyeren 

A Harry Potter verseny első fordulójának területi válogatójára március 21-én került sor a 
Békásmegyeri Könyvtárban. A résztvevő csapatok három különböző helyszínen mérhették 
össze tudásukat (süveg és varázspálca készítés, „Rejtélyek és talányok" - írásbeli feladat, 
activity). Április 4-én Ismét találkoztunk a résztvevőkkel. Átgondolva az első forduló során 
szerzett tapasztalatokat új koncepciót dolgoztunk kl. A második fordulóban az akadálypálya 
egyes állomásait különböző sorrendben megadott versikék segítségével kellett megtalálni a 
versenyzőknek. 

Az állomások a következők voltak: Átváltozás /turbán készítés, forrasztás, képkirakó, varázs-
igézés, szókirakó, távolba látás, roxfort rajz, feltérképezés, Abszol, Út térképének elkészítése/. 
A varázslópárbaj során minden csapat egyszerre képviseltette magát, így a gyerekek számára 
élvezetes pontrablásra Is sor kerülhetett. Nekünk, könyvtárosoknak a legnagyobb „megpró-
báltatást" talán a kis verslkék megalkotása jelentette... pedig maradandót biztos nem alkot-
tunk... Álljon Itt egy példa: 

Hadrlddal útra keltünk 
vásárolni mentünk 
Hogy újra visszamenjünk Az Abszol-Út térképének elkészítése 
Térkép kell nekünk. 
A csapatok és a könyvtárosok lelkesedése (Csernus Magdi, Janovszkl Józsefné, Kispap Józsefné, 

Koppány Péterné, Rainer Andrea, Szakács Edit és szrenkó Krisztina), valamint az alkotók (Horváth 
Sarolta és Rojas Mónika) szellemessége tette igazán élvezhetővé ezt a versenyt. 

Békásmegyeri Könyvtár 



Pályázat 

AZ Egyiptomi Nagykövetség Kulturális irodája és a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Dél-pesti Ré-
gió könyvtárai gyermeknapi rajzpályázatot hirdetnek általános iskolások részére 

Egyiptom gyerekszemmel címmel 

AZ ötletek gyűjtésében, a rajzok elkészítésében a FSZEK könyvtáraiban található Egyiptom té-
májú könyvek segítenek, de saját fantáziátok alapján is készíthettek pályaműveket. 

A pályázat feltételei: 
- maximum A/3-as formátum, papír (rajzlap, karton alap) 
- ceruza, toll, festék (víz, tempera), zsírkréta 
- egy gyermek egy munkával pályázhat 
- korhatár 6-14 év 

Az elkészített alkotás hátoldalára kérjük feltüntetni a pályázó nevét, életkorát és az iskola ne-
vét! 

Az elbírálás két kategóriában, alsós és felsős szinten történik. 
A rajzokat a kerületi könyvtárakba kérjük eljuttatni. 
Beadási határidő: 2002. május 18. 
Eredményhirdetés és a díjak átadása: 2002. május 28. 14 óra, városliget, Nemzetek utcája, 

egyiptomi sátor. 

MEGKÉRDEZTÜK.... 
a KKDSZ titkárát: miért nem kaptunk emelt bért április 2-án? 

Tisztelt Kollégák! 

A feltett kérdésre a választ a Fővárosi Kulturális Bizottság-i előterjesztés két - intézményünkre 
vonatkozó - sorával válaszolom meg: 

Ezer Ft 

címkód Intézmény neve Létszám-
keret 

Javasolt 
összeg 

Ebből: 
címkód Intézmény neve Létszám-

keret 
Javasolt 
összeg Személyi 

juttatások 
Munkaad. 

járulék 
5401 Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár 659 68 000 51 515 16 485 
5401 Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár 659 80 000 60 606 19 394 

Az előző előterjesztés dátuma 2002. február 20-a volt, amit az előterjesztő visszavont, így mód 
volt a változtatás érveit megismertetni a fenntartóval, aminek az eredményét a második sorban 
láthatjátok. A második előterjesztés dátuma 2002. március 13. A számok magukért beszélnek, hi-
szen így több pénz került az intézményhez, tehát többet tudunk szétosztani. Ez januártól vissza-
menőleg lesz, differenciálva a számláitokon a május 2-i fizetéssel. 

Hucskóné Kovács Mária 
KKDSZ titkár 
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EZ TÖRTÉNT. 

(Április 2-a) Andersen születésnapja al-
kalmából április 3-án szerdán a Sárkányos 
Gyerekkönyvtár az iBBY-vel közösen be-
szélgetést és játékot szervezett Nógrádi 
Gáborral és Békés Pállal. 

„Ha én illusztrátor lehetnék!" közös raj-
zolás díjnyertes illusztrátorokkal, azaz 
Rényi Krisztinával és Sárkány Győzővel. 
Több mint ötven gyerek vett részt a prog-
ramokon. 

ta éû ca ca 

Április 11. Költészet napja - A versíró-
pályázat ünnepélyes eredményhirdetése 
Petőcz András közreműködésével. Tele volt 
a gyermekkönyvtár lelkes „költőpalánták-
kal". 

ca ta ö m 

A Magyar Festészet Napja alkalmából a 
terézvárosi általános iskolák „Angol olvasási 
verseny és illusztrációs pályázatának" ve-
télkedője és bemutatója zajlott április 1 1 -
én a Liszt Ferenc téri gyermekkönyvtárban. 
A programot Molnár zsuzsanna a Terézvá-
rosi Pedagógiai Szolgáltató intézet igazga-
tója nyitotta meg. 

partira került sor. A résztvevők (Bujka Antal 
szellemidéző, Peregi Zsuzsanna kártyavető 
és Lui Padre mágus) a szerelmi varázslások-
ba engedtek betekintést. 

Könyvtárainkat látogatta a Prágai Városi 
Könyvtár delegációja április 15-19. között. 

£• ta ta ta 

Április 20-án a Cimbora délelőtt a Fővá-
rosi Szabó Ervin Könyvtárban. Benne: Harry 
Potter elődeinek nyomában; Játékos vers-
írás; csodaceruza; Törd a fejed; 
Egyiptomosdi; selyemfestés; Gyík műhely; 
Népművészet; Kapcsolj a cimborára; Séta a 
könyvtárban. 

m ca ea ca 

Április 16-án - Csongor napján - a Te-
rézvárosi Gyermekkönyvtárban varázsos 

Éljünk egészségesen! című egészség-
megőrző program indult a Központi Könyv-
tárban, minden hónap 3 szombatján a 
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Kisgalériában és a sárkányos gyerekkönyv-
tárban vannak az előadások. A programso-
rozat tanácsadója: dr. Kerékgyártó Olga 
belgyógyász-gasztroenterológus főorvos 
(Jáhn Ferenc Dél-pesti Kórház). A március 
23-ai beszélgetés témája az egészséges 
táplálkozás volt. Április 23-án Hogyan előz-
zük meg a betegségeket? A következő 
program május 25-én lesz. Téma: felké-
szülés a nyárra, utazási betegségek, oltá-
sok, teendők a hazaérkezés után. Bőrápo-
lás. 

A varázslóiskola utolsó előadása „Alkímia 
- álkémia" címmel nagy sikert aratott. Leg-
közelebb a vizsgán találkozhatnak a va-
rázslótanoncok. 

A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Köz-
ponti Könyvtárának Kisgalériájában 
Zsombok Anett: Képek Új-Zélandról című 
fotókiállítása április 22-ig tekinthető meg. 
Utána Lugosi Lugo László: Klösz György 
fényképész , nyomdász és lapkiadó című 
kiállítása látható. 

Ebben a hónapban is folytatódtak a Sár-
kányos lovagrend próbái. 

SZEMÉLY I HÍREK... 

Új munkatárs 

Rotter Barbara rendezvényszervező (Szakreferensek). 

Kilépő 

Leimeter Veronika rendezvényszervező (Szakreferensek). 

A szerkesztőség a továbbiakban az alábbi e-mail 
címen is várja a cikkeket, olvasói észrevételeket: 

khirado@freemail.hu 

Kapuvári Zsuzsa felelős szerkesztő 

Aknay Tibor, Dr. Babákné Kálmán Mariann, 
Bendzselné Mráz Borbála, Berta Éva, 

Clgányik Anikó, Hamar Krisztina, Kiss Eszter, 
Nóvák Péter 

Felelős kiadó: Fodor Péter fő igazgató 

Megje lenik havonta . 
Ára: 10,— f o r i n t . 

E lő f i zetés i díj egy évre: 120,— Ft. 
Szedés, törde lés , nyomtatás : 

Főváros i Szabó Erv in K ö n y v t á r Nyomda 
ISSN 0139-1917. 

Táskaszám: 2002/072 

A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár internet-címe: www.fszek.hu/ 
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