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A Gutenberg-galaxis határához közeledve a könyvet egyre inkább érezzük
szimbólumnak, mint tárgynak. Mégpedig egy olyan kommunikációs kultúra
szimbólumának, amelynek története Európában valahol az i.e. IV. században,
Platón Görögországában az iskolai írásoktatás megszervezésével indult, s
manapság a multimediális interaktív kommunikáció elterjedésével ér véget.
Ez a korai, kézírásos, majd nyomtatott írásbeliség által meghatározott kultú-
ra a gondolat pontos, tárgyiasított megjelenítését biztosító, új kommunikációs
technika megjelenésével megteremtette a gondolkodó és a gondolat közötti
szellemi teret, amelyben a fogalmi reflexió elõször kibontakozhatott. A gon-
dolkodás elvontabbá, eredetibbé vált, s egyre szükségtelenebbnek tûntek azok
a formai kötöttségek, amelyek még az orális mnemonika jegyében zárták kor-
látok közé a nyelvhasználatot.

Az írásbeliség kultúráján belül további fordulatot jelentett a könyvnyom-
tatás megjelenése. A könyvben rögzített tudás immár nem igényelte a hangzó
megelevenítés közremûködését, a könyvben a tudás készen-tárgyiasan adott-
nak tûnt. A hangtalan írás-olvasás megteremtette a szellem magánszféráját,
s persze az elkülönült megismerõ szubjektum filozófiai eszméjét. A szövegazonos
sokszorosíthatóság háttere elõtt pedig kibontakozott a szerzõség és eredetiség
fogalma.

A nagy kommunikációtechnológiai váltások � miként a könyvnyomtatás
megjelenése is � minden esetben megváltoztatták észlelési sémáinkat, az ér-
zékeink közötti munkamegosztást, gondolkodásunk szerkezetét és tartalmát.
Az alfabetikus írás kialakulása teremtette meg a rögzített nézõpont � az idõt-
álló kronológia, az egységes térbeli perspektíva, a gondolat tárgyának meg-
határozott szempontú szemlélete � paradigmáját, ám ez a paradigma csak a
könyvnyomtatás korában lett egyeduralkodó.

Ehhez képest az elektronikus kommunikáció egyfajta visszatérés az írás-
beliség elõtti korokat jellemzõ egyidejûséghez, szimultaneitáshoz, ok és oko-
zat, hatás és ellenhatás egybeeséséhez. Megkezdõdik a tudás évezredes
metaforikájának felszámolása.

A könyv ebben a kultúrában tehát egy törekvés szimbólumává is vált:
megõrizni anyanyelvünket, megõrizni a tradicionális mûfajokat, értékeket és
mindenekelõtt egy hagyományos olvasási technikát, Benedek Marcell szava-
ival, az olvasás mûvészetét. Ez a technika mûvészt farag az olvasóból, akiben
a megformálás képességén kívül minden megvan, ami az írót íróvá teszi. Az
olvasó az író, költõ alkotótársává válik. Az olvasott szöveget átfuttatja saját
emlékein, vízióin, álmain, fájdalmain és örömein.

Ez a fajta olvasási technika tehát manapság egyre inkább háttérbe szorul,
s miként maga a könyv, egy letûnt kultúra jelképévé sorvad. Joggal fogalmaz-
hatjuk így meg a kérdést: Vajon érdemes-e felvenni a küzdelmet a megfordít-
hatatlannak tûnõ folyamattal szemben? Érdemes-e ma az információs forra-
dalom közepette, a Gutenberg-galaxis határán azon gondolkodnunk, mikép-
pen tudjuk megmenteni az értõ olvasást, a hagyományos írásbeliséget, a könyv
kultúráját az utókornak?

Mi mást válaszolhatnánk erre a kérdésre a könyv ünnepén, mint hogy
érdemes. Érdemes, mégpedig azért, mert ez a küzdelem megajándékoz ben-
nünket azzal a hittel, hogy tudunk még tenni valamit ezért a kultúráért, hogy
át tudjuk menteni �fogaink között a túlsó partra�.

S ha majd valamennyien hinni tudunk ebben a kultúrában, és ez a kultúra
hétköznapjainkat, tetteinket ismét belülrõl formáló tényezõvé válik, akkor mond-
hatjuk Vörösmarty nyomán, kedves Gutenberg, hogy �Az lesz csak méltó
diadal számodra, nevedhez / Méltó emlékjelt akkoron ád a világ.�
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Az osztályozás
és a káoszelmélet

James Gleick tudománytörténeti könyve a ká-
oszról 1988-ban jelent meg, felvázolva annak az
új tudományos paradigmának a körvonalait, mely
addigra már a legtöbb kutatási területen a gya-
korlati munka részévé vált.

Akkorra már Magyarországon is létjogosult-
ságot nyert e tudomány, itthoni tudósai legin-
kább a fizikában, a matematikában, a biológiá-
ban kutattak, de a kilencvenes évekre a szocio-
lógia is beépítette az új megközelítési formákat
kutatásaiba. Mind több társadalomtudomány al-
kalmazta vizsgálati szempontként a káoszt,
ugyanakkor a könyvtártudományban, illetve an-
nak részterületein még nem születtek mélyreha-
tó vizsgálatok.

Az Egyesült Államokban, a legtöbb káoszel-
méleti kutatás anyaországában az információtu-
dományt mind elméleti, mind gyakorlati oldalról
már a �70-es évek végén összekapcsolták a ká-
oszelmélettel. Ebben az a furcsa, hogy bár az
információtudomány egyre inkább önállóvá vá-
lik, az alapjait képezõ könyvtártudományban még
mindig nem jelent meg ez a szemlélet.

A káosz mindig rendszerfüggõ, és csak rend-
szerben vizsgálható. E szempontból leginkább
az osztályozás lehet az az alap, ahonnan az ilyen
irányú kutatásokat el lehet indítani. A másik ok
az, hogy az osztályozás egyik célja, hogy model-
lezze a minket körülvevõ világot, és annak igen
bonyolult rendszerét átültesse egy jól használha-
tó formába, minél kisebb információvesztés
mellett. A káosz kutatói jobbára a természettu-
dományokban ismerték fel ezen új szemléletmód
jeleit, de egy olyan tudomány, mint az osztályo-
zás, melynek tárgya maga a Világ, értelemszerû-
en magában foglalja a káoszra való hajlamot.

Két-három hónapnyi olvasás és sorozatos
asszociációk után sikerült megtalálnom azokat a
pontokat, melyek segítségével e két tudományt
összekapcsolhattam.

A káosz interdiszciplináris, elmossa a tudo-
mányok határait, míg az osztályozás keretet ad a
tudományoknak és az életnek egyaránt. Ellentét
feszül e két kijelentés tartalma között, ám az
ember által felépített osztályozási rendszerek,
pontosabban maga az osztályozás fogalma na-
gyon is közel áll a káoszelmélethez.

Benoit Mandelbrot 1975-ben adott nevet az
általa felfedezett (õ maga szerette ezt a kifeje-
zést használni) fraktáldimenzióknak, és alkalmaz-
ta õket az olyan, már ismert alakzatokra, mint
például a Koch-görbe. A XX. század elején Helge
von Koch svéd matematikus írta le azt a síkido-
mot, amelynek területe sosem lépi túl egy adott
kör területét, kerülete viszont végtelen hosszú.

Az ábrán jól látszik, hogy mirõl van tulajdon-
képpen szó. Egy egységnyi oldalú háromszög min-
den oldalára állítsunk egy-egy 1/3 egység oldalú
kisebb háromszöget, és így tovább. A végeredmény
egy erõsen fragmentált, töredezett oldalú síkidom,
amelynek az oldalhossza gyakorlatilag végtelen, de
a területe nem haladja meg a kezdõ háromszög
köré írható kör területét.

Képzeljük el azt, hogy a dokumentum a sík-
idom, és a köré írható kör képezi azt a fogalmi
teret, amit a dokumentum tartalma betölt. A
hangsúly azonban a határoló egyenesen van. A
fogalmak � amelyek a dokumentum tartalmát
meghatározzák az osztályozás bármelyik formá-
jában vagy akár egy szövegelemzés során � al-
kotják a Koch-görbét. A dokumentumot jellem-
zõ fogalmak száma akármennyi lehet, ez végül
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is olyan, mintha a fogalmakat sorra felültetnénk
a görbe szakaszaira. Így jellemzik a dokumentu-
mot, kitöltve a rendelkezésükre álló �teret�.

Az elsõ lépésben három fõ fogalommal jel-
lemzünk egy dokumentumot, majd tovább pon-
tosítjuk a dokumentumról alkotott képünket, fi-
nomítjuk a síkidom határait. Az osztályozás fo-
lyamán is hasonlóan járunk el, hisz az általáno-
sítások, elsõ benyomások után a dokumentum
mélyebb feltárása következik.

Mivel egy dokumentumról szinte végtelen sok
információt lehet adni, de ezek mindig a doku-
mentumról fognak állításokat közölni, végig a
körön belül maradunk a fogalmi térben.

Ez a geometriai példa, remélem, jól szemlél-
teti, hogy a káoszelmélet, illetve az általa vizs-
gált kérdések hogyan egyeztethetõk össze az
osztályozás kérdéseivel.

A vizsgálat természetesen nem teljes, a dol-
gozat egy késõbbi kutatás megalapozását szol-
gálja, amely céljául tûzte ki, hogy a könyvtártu-
domány több területén megkeresse azokat a pon-
tokat, ahol a káosz tetten érhetõ. Mivel a káosz
leginkább a természetben van jelen, elõször igye-
keztem olyan területen keresni a válaszokat, ahol
valamilyen jól nyomon követhetõ rendszer állt a
rendelkezésemre a vizsgálathoz. Ez a könyvtár-
tudományok területén az osztályozás volt. A
könyvtár mint rendszer azonban maga is renge-
teg hibalehetõséget rejt magában, és a káoszku-
tatással lehetõség nyílhat ezek forrásainak felis-
merésére, korrigálására, prevenciójára.

Innen szeretnék tovább lépni, esetleg a könyv-
tári munka gyakorlati problémái felé is.

A cikk a 2001. áprilisi OTDK-n elhangzott
elõadás tartalmára támaszkodik.

Giczi András Béla
ELTE-BTK,

Könyvtártudományi-Informatikai Tanszék

*
A Könyvtári Levelezõ/lap ez évi 6. számának

22. oldalán megjelent írásban, önhibánkon kí-
vül, a szerzõ tévesen, a Szegedi Tudományegye-
tem hallgatójaként szerepelt. Ugyanakkor egy
másik díjazott neve kimaradt a felsorolásból. III.
helyezést nyert Ábrahámné Molnár Ilona (BDF,
Szombathely) A Színház címû folyóirat repertó-
riuma MikroIsis adatbázisban címû dolgozatá-
val. Témavezetõje dr. Murányi Péter volt. Az
érintettek elnézését kérjük. (A szerk.)

On-line referensz
a hazai könyvtárakban

Az internet használata a világháló elterjedésével
és tartalmi gazdagodásával párhuzamosan egyre
több könyvtárban és egyre több munkaterületen
napi gyakorlattá vált. Ezek egyike a tájékoztatás,
melyhez a hagyományos könyvtári forrásokon
kívül az interneten található adatbázisok, lexiko-
nok, szótárak, könyvtári katalógusok és más in-
formációs lelõhelyek szintén sikeresen felhasz-
nálhatók a helyi olvasók kiszolgálásában.

Létezik azonban a tájékoztatásnak másik for-
mája is, az interneten keresztül e-mailben jelent-
kezõ, nem a megszokott értelemben vett olvasók
kiszolgálása. Ez a típusú szolgáltatás szemlélet-
váltást igényel a könyvtárak részérõl, hiszen az
ilyen módon jelentkezõ igénylõk nem feltétlenül
tartoznak a könyvtár beíratkozott olvasói közé,
és nem jelennek meg a statisztikai kimutatások-
ban sem. A szaksajtó már több ízben is hírt adott
a felhasználók között igen népszerû MIT-HOL
szolgáltatás mûködésérõl, melyben a különbözõ
hazai könyvtárakból önkéntesen bekapcsolódott
könyvtárosok végzik az e-mailben érkezõ kérdé-
sek megválaszolását. A Magyar Elektronikus
Könyvtár keretein belül* mûködõ tájékoztató szol-
gálat létrejöttét (1999) megelõzõen azonban már
voltak kezdeményezések egyes hazai könyvtárak
részérõl on-line tájékoztató szolgálat létrehozására,
és ma is mûködnek ilyen, könyvtárakhoz kötõdõ e-
mailes tájékoztató szolgáltatások.  Ezeket szeret-
ném a következõ oldalakon bemutatni.

A könyvtári tevékenységnek mindig fontos
részét alkották a közönségkapcsolatok, amelyek-
nek hagyományos értelemben vett formái mel-
lett megjelentek internetes típusaik is. Szinte
minden könyvtári honlapon találunk postacímet,
telefonszámot, e-mail címet, amelyen keresztül
a böngészõ kapcsolatba léphet a könyvtárral.
Szeretném azonban ezt a minimális szintû, indi-
rekt kapcsolatteremtési lehetõséget elhatárolni az
internetes könyvtári tájékoztatás fejlettebb for-
máitól, ahol a felhasználó konkrét felhívást kap
arra, hogy kérdéseket tegyen fel, közölje észre-

* A MIT-HOL szolgáltatást 2001 júniusától az OSZK
Olvasó- és Tájékoztató Szolgálata menedzseli. (http://mit-
hol.oszk.hu)
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vételeit. Sokan tartanak attól, hogy kérdésüket
rossz helyre címezik, nem a megfelelõ személy-
hez fog eljutni, ezért csak akkor teszik fel, ha
egyértelmû felhívást kapnak erre.

Megpróbáltam összegyûjteni azokat a hazai
könyvtárakat, ahol erre utaló tevékenység folyik,
de teljességre nem tudtam törekedni, mert ehhez
az összes hazai könyvtári weblapot át kellett
volna néznem. Úgy vélem, a legjellegzetesebbe-
ket sikerült felderítenem, hozzájuk intéztem egy
rövid e-mailt, amiben kérdéseim alapján tapasz-
talataik megosztására kértem õket.

Öt hazai könyvtárat kerestem meg levelem-
mel, ebbõl négy felsõoktatási könyvtár volt: az
Eötvös Loránd Tudományegyetem Egyetemi
Könyvtár (ELTE), a Szegedi Tudományegyetem
Egyetemi Könyvtára (SZTE), a Budapesti Köz-
gazdaság-tudományi és Államigazgatási Egyetem
Könyvtára (BKÁE), a Debreceni Egyetem Egye-
temi és Nemzeti Könyvtára és egy közmûvelõ-
dési könyvtár, a Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár.
A feltett kérdések sorrendjében haladva bemuta-
tom ezeket a szolgáltatásokat:

� Mióta mûködik ez a szolgáltatás?
Az ELTE Egyetemi Könyvtár 1994 óta nyújt

szolgáltatásokat a virtuális olvasók számára e-
mailben.

A Szegedi Tudományegyetem Egyetemi
Könyvtárában gyakorlatilag egyidõs a könyvtár
honlapjával, 1995 óta folyamatosan létezik. Kez-
detben a weboldal összeállítójának e-mail címé-
re érkeztek kérdések, de a weboldalak megújítá-
sával, 1997-tõl kezdve több különbözõ helyen is
lehetõséget teremtettek ûrlapos formában a kér-
dések rögzítésére. Emellett vannak speciális ol-
dalak is, például különgyûjtemények, kiállítások,
ahol az oldal gazdájának is lehet írni.

A Közgazdaság-tudományi Egyetem Könyv-
tárában körülbelül öt éve teremtették meg a le-
hetõséget arra, hogy az érdeklõdõk e-mailben is
segítséget kérjenek.

Öt különbözõ cím létezik. A kolcson@
lib.bke.hu címre a kölcsönzési, hosszabbítási,
elõjegyzési kérelmeket várják, a tajek@
lib.bke.hu a könyvtárral, könyvtári állománnyal
kapcsolatos tájékoztatásra szolgál, a szolg@
lib.bke.hu a közgazdaság-tudományi, illetve
határterületeire vonatkozó kérdések megvála-
szolásához szükséges források megtalálásában
segít, konkrét adatszolgáltatást azonban ritkán
nyújt, mert ez a szakirodalmi szolgáltatások

feladata. Ide futnak be az egyes folyóiratok
tartalomjegyzék-küldését megrendelõ levelek,
illetve az elõfizetett adatbázisokhoz azonosí-
tókat igénylõ levelek is. A konyv tar@
lib.bke.hu egy teljesen általános levélcím arra
az esetre, ha valaki nem tudná eldönteni, hogy
a fentiek közül hová írjon.

A debreceni egyetem könyvtárának honlapja
1996 óta tartalmaz �Tájékoztató pult� nevû ol-
dalt, de erre kérdések csak 1998 õsze óta érkez-
nek folyamatosan � a Könyvtári Hírlevél elindí-
tásával kezdõdõen egyre nagyobb számban.

A Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár internetes
szolgáltatása a legfiatalabb, 2000 novembere óta
üzemel.

� Kihez futnak be a kérdések, hány könyvtá-
ros foglalkozik a megválaszolásukkal, hogyan
osztják meg a feladatot?

Az ELTE-n a könyvtárközi kérések egy ré-
sze, illetve a könyvkölcsönzéssel kapcsolatos
levelek a kölcsönzõ osztályra mennek. Ott töb-
ben is foglalkoznak ezek megválaszolásával, az
összesen öt könyvtáros közül az intézi, aki ép-
pen megnézi a kölcsönzõ osztály postaládáját.
Minden egyéb kérés a tájékoztató osztály vezetõjé-
hez fut be, tehát általános tájékoztató kérdések,
referensz kérdések, irodalomjegyzékek iránti igé-
nyek, adatbázisbeli lekeresések és könyvtárközi
kérések is. Ez utóbbiak esetén az illetékes személy
sokszor elektronikus példányt ajánl fel a nyomta-
tott helyett, ilyenkor a weblap címét, ahonnan az
anyag letölthetõ, vagy magát a dokumentumot kapja
meg a kérõ könyvtár csatolt fájlban.

Szegeden a kilenctagú tájékoztató csoport
kapja a beérkezõ kérdéseket, egy csoportos, kö-
zös e-mail-címen (ref@libra.bibl.u-szeged.hu). A
Vendégkönyv bejegyzéseit egy másik munkacso-
port, a webmaster-címre jövõket pedig hat to-
vábbi könyvtáros kapja meg. Ha speciális, szak-
irányú kérdés érkezik, értelemszerûen az ebben
kompetens kolléga válaszolja meg. Ha általános
tájékoztató kérdés érkezik, az válaszol, aki leg-
hamarabb ráér.

A BKÁE-n a megadott öt különbözõ e-mail
cím mögött az adott szakterületen dolgozó, ille-
tékes kollégák vannak, általában ketten-hárman,
de �tartalékemberek� is bevethetõk, hogy a szol-
gáltatás menete folyamatos legyen betegség vagy
szabadságok ideje alatt is. Az e-mail címekre
nem mindig oda tartozó kérdések jönnek, ilyen-
kor ezeket a megfelelõ helyre továbbítják.
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Debrecenben három tájékoztató könyvtáros
kapja az info@giant.lib.klte.hu címre érkezõ le-
veleket. Aki ráér vagy ügyeletes, az válaszol rá,
és a válaszból a többieknek is küld, hogy elke-
rüljék a párhuzamos munkát.

A Szabó Ervin könyvtárban jelenleg egy
munkatárs foglalkozik a kérdések megválaszolá-
sával, de a szakgyûjteményeknek szóló kérdése-
ket továbbítja (Budapest Gyûjtemény, szocioló-
giai osztály), illetve szükség esetén szakreferen-
sekkel, vezetõkkel konzultál.

� Milyen gyakran nézik meg a beérkezõ pos-
tát?

Az ELTE szaktájékoztatója átlagosan három-
óránként, de van olyan idõszak (pl. vizsgaidõ-
szak), amikor a gépét állandóan az interneten
tartja, és egy másikon dolgozik. A kölcsönzõ
naponta kétszer nézi át a leveleit.

Szegeden mindennap teljes munkaidõben
használják az internetet a kérdések fogadására
és megválaszolására, tehát reggel 8-tól este 8-ig
mindig van válaszra kész könyvtáros. Elõfordul,
hogy azok a kollégák, akik otthon rendelkeznek
internethozzáféréssel, a szabadidejükben, hétvé-
gén, este is válaszolnak a kérdésekre.

A BKÁE-n és Debrecenben a teljes munka-
idõ folyamán rendszeresen nézik a postát és vá-
laszolnak az érdeklõdõknek, míg a FSZEK-ben
naponta ötször-hatszor.

� Átlagosan mennyi kérdés érkezik?
Az ELTE-n a kölcsönzési adminisztrációval

kapcsolatos kérdéseket nem számolják külön, a
tájékoztatási típusú kérdések száma viszont in-
gadozó: akad olyan hét, hogy egyetlen sem jön,
s van, amikor naponta tizenöt-húsz kérés is ér-
kezik. �Ez mindig függ a külsõ körülményektõl
is, például amikor pályázati határidõk vannak,
megrohannak az impakt faktorokkal vagy publi-
kációs listákat kérnek. Ha jön a vizsgaidõszak,
megpróbálnak elõre tájékozódni, hogy melyik
feladott szakirodalmat hol találják, kölcsönözhe-
tik-e stb. Vannak aztán a �szenzációs� korsza-
kok, ilyenkor ugyanarról a dologról kérdeznek a
legkülönfélébb emberek.� � írta válaszlevelében
a kolléganõ.

Szegeden hetente minimum öt-hat kérdés ér-
kezik a tájékoztató szolgálathoz, míg a BKÁE-n
és a FSZEK-ben naponta három-négy érdeklõ-
dõ van. Debrecenben nem tudtak erre vonat-
kozó számot megadni, mert az igénybevétel
mértéke változó.

� Milyen a kérdezõk összetétele, mennyi le-
het hozzávetõlegesen a könyvtár beíratkozott ol-
vasója és mekkora a külsõ látogatók aránya?

Az ELTE könyvtárosának válaszát ismét szó
szerint idézném: �Nos, ez fogas kérdés. Nagyon
sok virtuális olvasóról nem tudni, hogy kicsoda.
Az Igazi Trebitsch, a Cicanyúl és a Törppapa
fedõnevûek valószínûleg komoly nõk/férfiak le-
hetnek, leveleikben egyetlen félreütés sincs, nem-
hogy helyesírási vagy nyelvhelyességi hiba.
Udvariasak, tájékozottak. De hogy valójában kik
õk? Fogalmam sincs. Mindenesetre kb. kétszáz
állandó, vagyis rendszeres virtuális olvasóm van.
Közülük néhányan beíratkozott olvasói a könyv-
tárnak, de többségük � például a külföldiek �
kizárólag e-mailen áll kapcsolatban a könyvtár-
ral.�

Szegeden sem tudnak hozzávetõleges számot
adni, mert a kérdezõk e-mail címébõl ez több-
nyire nem derül ki, egyéb személyes adatot pe-
dig nem kell megadniuk. Akadnak közöttük hall-
gatók, oktatók (az egyetemhez tartozók és kül-
sõsök is), de egyéb kérdezõk is, Magyarország-
ról és külföldrõl egyaránt.

A közgazdaság-tudományi egyetem könyvtá-
rában ötven-ötven százalékra taksálják a külsõ-
sök és a beíratkozott olvasók arányát. A kolléga-
nõ úgy véli, igazából nem is fontos, hogy aki ide
fordul, ténylegesen is olvasója-e a könyvtárnak,
lényegesebb ennél az, hogy van-e köze az egye-
temhez vagy sem.

Debrecenben és a FSZEK-ben az e-mailes
tájékoztató szolgálatot igénybe vevõk zöme a
könyvtár beíratkozott olvasója.

� Milyen jellegû kérdéseket tesznek fel?
Az ELTE-n a felhasználóknak legsûrûbben a

könyvtár állományára vonatkozó kérdéseik van-
nak, de sokan kérnek irodalomjegyzéket külön-
bözõ témákban, referensz kérdésekkel fordulnak
a könyvtároshoz és elõfordul olyan kérés is,
amelyben navigátori, közvetítõi feladatokra
(elektronikus adatbázisok használata, web-
használat) kérik a válaszadót.

A Szegedi Tudományegyetem Egyetemi
Könyvtárában a beérkezõ kérdések zöme tájé-
koztatási jellegû, a technikai kérdésekhez ugyanis
más felületet biztosítanak. Körülbelül egyforma
arányban vannak általános jellegû tájékoztató
kérdések, a könyvtári állományra vonatkozó kér-
dések, a honlappal kapcsolatos kérdések és köz-
hasznú információs kérdések.
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A közgazdaság-tudományi egyetem könyvtá-
rában a tájékoztató részleghez befutó kérdések
nyolcvan százaléka adatbázisokkal, internetes
forrásokkal kapcsolatos, a többiben tartalomjegy-
zéket vagy irodalomkutatást rendelnek meg, eset-
leg egyszerûen csak egy téma irodalma után ér-
deklõdnek.

Debrecenben a legtöbben az elektronikus fo-
lyóiratok, adatbázisok használatára, elérhetõsé-
gére kíváncsiak, illetve az állománnyal kapcso-
latos kérdéseket tesznek fel. A könyvtár gyakran
kap reklám jellegû leveleket is.

A Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtárban a leg-
többen hosszabbítást kérnek e-mail útján. Sok a
szaktájékoztatási kérdés, gyakoriságban ezt köve-
tik az általános tájékoztatás témakörébe tartozó
kérdések. Különleges kérdések is elõfordulnak,
amelyek a szakgyûjteményekre vonatkoznak.

� Mik a meglátásai, tapasztalatai a szolgál-
tatással kapcsolatban?

Az ELTE-n dolgozó kolléganõ szubjektív ta-
pasztalatairól számol be: �Az az érzésem, hogy
egyre nagyobb számban fogják ilyen úton �láto-
gatni� a könyvtárakat, mégpedig azért, mert ol-
csó és idõtakarékos módszer. A külföldön tanu-
ló magyar egyetemisták, fõiskolások, illetve a
magyar témák iránt érdeklõdõ külföldiek számá-
ra ez a legkézenfekvõbb megoldás.

A másik ok, hogy amióta otthonról, munka-
helyrõl, iskolából is tudnak internetezni, a könyv-
tárak sokszor lepusztult gépeit s használati
korlátait, illetve költségeit ilyen módon kiküszö-
bölik. Tapasztalatom szerint általában baj van a
nyelvtudással és a felhasználói szintû számító-
gép-ismerettel, valamint a kutatási, információ-
nyerési technikák alkalmazásával is. A könyvtá-
ros ilyen irányú tudása (is) kincset ér, hiszen
sokkal hatékonyabban, gyorsabban és precízeb-
ben oldja meg a feladatot, mint egy �laikus�. A
lényeg: egyre nagyobb szükségük van a könyv-
táros agyára. Van aztán egy kevésbé szívderítõ
jelenség is: többen kerestek meg névtelenül vagy
álnév mögé bújva úgynevezett �kényes� témákkal
� például a nemi kisebbségek körül fellángoló jogi
viták idején �, mert amikor személyesen próbál-
tak tájékozódni, bizony gúnyos vagy gyanakvó
pillantásokkal találkoztak, s egy bizonyos pon-
ton túl ezt nem bírták elviselni.

Miután az elsõ ilyen témájú bibliográfiát el-
küldtem az ismeretlen felhasználónak, szinte
lerohantak a hasonló kérdésekkel, s megnõtt a

könyvtárban személyesen érdeklõdõk száma is.
Nyilván a válaszok tartalma, stílusa alapján
megjött az önbizalmuk. Tehát egy-egy szolgálta-
tó hely híre informális úton is terjed, s a virtuális
olvasóból könnyen lesz �igazi� könyvtárlátoga-
tó...� ��És végül az írásos kommunikációval
kapcsolatban meg kell jegyeznem, hogy sokszor
jóval hosszadalmasabb, mint a személyes. Néha
két-három levelet is kell írnom, hogy minden
részlettel tisztában legyek, amire a keresés vég-
rehajtásához szükségem lehet. Mindamellett
emberileg kellemesebb is, mert írásban rendre
sokkal udvariasabbak, türelmesebbek, mint sze-
mélyesen.�

Szegeden arról számolnak be, hogy rohamo-
san nõ az igény az ilyen típusú információszol-
gáltatásra. Ez örvendetes jelenség, de gyakran
elõfordul, hogy a könyvtáros hiába fárad, a
rosszul megadott e-mail cím miatt visszapattan
a levél. Ennek megoldására létrehoztak a honla-
pon belül egy külön oldalt a �gazdátlan� vála-
szoknak. Egyre gyakrabban jön kérdés külföld-
rõl is.

A BKÁE-n dolgozó kolléganõ tapasztalatai
szerint fellendülõben van ez a szolgáltatástípus,
de klasszikus értelemben vett és nem technikai
jellegû referensz kérdésekhez kevésbé veszik
igénybe. �Ez nem jelenti azt, hogy nincsenek
ilyen jellegû kérdések, de zömmel más fórumo-
kon zajlanak (személyesen, telefonon). Ha vi-
szont vannak ilyen kérdések, akkor sokszor irre-
ális igényekkel lépnek fel, amit könyvtárunk
politikájából fakadóan nem feltétlenül tudunk
vagy akarunk teljesíteni. (Például szakdolgozat-
hoz anyagot gyûjteni csak úgy, egy e-mail alap-
ján, ingyen). Amúgy a szolgáltatást, a lehetõsé-
get jobban kellene reklámozni.� � írta levelében.

Debrecenben és a FSZEK-ben (ez utóbbi, mint
említettem, a legfiatalabb szolgáltatás) nem tud-
nak különösebb tapasztalatokról beszámolni, hi-
ányolják a megismertetést szolgáló propagandát.

� Van-e valamilyen visszajelzés az olvasók,
felhasználók elégedettségérõl?

Az általam kapott válaszok megegyeznek
abban, hogy a kérdés sikeres megoldása nyomán
minden könyvtárban gyakran kapnak dicséretet,
elismerõ szavakat válaszlevélben (bennük akár
újabb kérdéseket is). A közgazdaság-tudományi
egyetem könyvtárában a szolgáltatással kapcso-
latosan a jövõben terveznek elégedettségi vizs-
gálatot.
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Összefoglalóan elmondható, hogy a könyvtá-
rak internetes tájékoztató szolgáltatásai népsze-
rûek, rajtuk keresztül kapcsolat teremthetõ a
könyvtárral és az ott dolgozó könyvtárosokkal.
Fejlettebb szintet képviselnek azok az intézmé-
nyek, ahol megtörtént a különbözõ típusú kérdé-
sek szétválasztása, a kölcsönzési adminisztráci-
óval, technikai jellegû útbaigazítással kapcsola-
tos kérdések más helyre futnak be, a tájékoztató
kollégák pedig csak azokat a kérdéseket kapják
meg, amelyekben tényleges segítséget tudnak
nyújtani. Annak ellenére, hogy az együttmûkö-
désen alapuló, egyesített szolgáltatások tájékoz-
tató értéke alkalmanként magasabb, hiszem, hogy
van létjogosultsága a helyi könyvtárakhoz kötött
szolgáltatásoknak is, mert saját szakterületükön,

saját állományukról érdemi információkat kizá-
rólag õk tudnak nyújtani. Az olvasók azon réte-
ge számára, akik internethozzáféréssel rendelkez-
nek, szintén kedvezõ ez a lehetõség, mert sok
idõt takaríthatnak meg azzal, hogy nem kell
minden esetben személyesen befáradniuk a
könyvtárba. Azok számára szintén remek a lehe-
tõség, akik nehezebben teremtenek kapcsolatot
az emberekkel, nem mernek kérdést intézni a
könyvtároshoz. Pálfi Éva (ELTE) kolléganõm
véleményével magam is egyetértek, a virtuális
olvasókból könnyebben lesz igazi könyvtárláto-
gató, a sikeres információszolgáltatás pedig jó
hírét kelti az intézménynek, ami mindannyiunk-
nak hasznára válik.

Szili Erika

A Könyvtári Intézet tanfolyamaiból:
hagyományos és számítógépes formai feltárás

A Könyvtári Intézet oktatási osztálya pedagógus akkreditált továbbképzõ tanfolyamot hirdet iskolai
könyvtárosok számára hagyományos és számítógépes formai feltárásról. (A hasonló tartalmú, közmûvelõdési
könytárosok számára elõkészített tanfolyam akkreditációja folyamatban van.)

A tanfolyam elvégzése során a hallgatók olyan ismeretekre tesznek szert, amelyek birtokában
alkalmasak lesznek arra, hogy bibliográfiai leírást tudjanak készíteni a megfelelõ szabvány (szabályzat)
alkalmazásával bármilyen típusú dokumentumról, meg tudják állapítani bármely besorolási adat egy-
ségesített formáját, ki tudják egészíteni a bibliográfiai tételeket a kellõ besorolási adattal, és hagyomá-
nyos cédulakatalógus építése esetén ki tudják jelölni a besorolási tételt, majd annak betûrendi helyét
a katalógusban.

A kurzus számítógépes moduljának elvégzésével a hallgatók számára áttekinthetõvé válik az integrált
könyvtári rendszerek dokumentum-feldolgozásának és kezelésének folyamata, készség szintû
ismereteket szereznek ennek Szirén programbeli alkalmazásáról és általános, más rendszerekben is
hasznosítható ismeretekhez jutnak. Ennek alapján zökkenõmentesen lesznek képesek gépi katalógusukat
akár saját feldolgozással, akár átvett gépi rekordokkal építeni, és ebbõl szolgáltatni.

A tanfolyam idõpontjai:
2001. szeptember 17-18-19-20. és október 12. (hagyományos feldolgozás)
2001. október 24-25-26. (számítógépes modul)

A tanfolyam elsõ részében a hallgatók megismerkednek a dokumentumok azonosítását, rendezését
és visszakeresését biztosító bibliográfiai leírással. Az órákon szerzett ismereteket otthoni feladatok
elvégzésével mélyítik el. A feladatokat december 8-áig kell visszaküldeniük, amelyeket a december 14-
ei foglalkozáson ellenõrzünk.

Tanár: Varga Ildikó
A számítógépes modulban a hallgatók önálló géphasználattal sajátítják el a dokumentum-feldolgozási

és -kezelési számítógépes ismereteket.
Tanár: Fejõs László
A tanfolyam vizsgával zárul, a hallgatók tanúsítványt kapnak.
A jelentkezés feltétele: felsõfokú iskolai végzettség, valamint jártasság a dokumentumok formai

feltárásában.
Jelentkezési határidõ: 2001. augusztus 25.
Cím: Könyvtári Intézet oktatási osztály 1827 Budapest, Budavári Palota, F-épület
Tanfolyami hozzájárulás: 25 000,- Ft
További információ: 224-3821 � Varga Ildikó, 4878-643 � Fejõs László
E-mail: oktat@oszk.hu.
A jelentkezési lap letölthetõ a Könyvtári Intézet internet-honlapjáról, ennek híján kérjük megadni a

következõ adatokat: név, leánykori név, édesanyja neve, születési hely, idõ, munkahelyi adatok, lakáscím,
legmagasabb iskolai végzettség és szakképzettség, számlázási cím.
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Az olvasó
szolgálata, avagy
mit kínálnak ma

könyvtáraink
használóiknak

A fenti címmel rendezett regio-
nális konferenciát Kõszegen
2001. május 28-án a Chernel
Kálmán Városi Könyvtárral
közösen a Magyar Könyvtáro-
sok Egyesülete Vas Megyei
Szervezete azzal a céllal, hogy
felhívja a szakma figyelmét a
könyvtári ellátás e területére,
alkalmat kínáljon a nyugat-du-
nántúli könyvtárak gyakorlatá-
nak megismerésére, a munka-
problémák megbeszélésére, a
közös gondolkodásra, a tenni-
valók kijelölésére.*

A Nyugat-Pannon régiót al-
kotó Gyõr-Moson-Sopron, Zala
és a vendéglátó Vas megye
könyvtárosai mellett távolabb-
ról, többek közt Budapestrõl,
Kaposvárról, Oroszlányból,
Veszprémbõl, Székesfehérvár-
ról is érkeztek érdeklõdõ szak-
emberek a tanácskozásra, amely
ezzel majdnem országossá, de
mindenképpen dunántúlivá vált.

A megye kedvezõ földrajzi
fekvése mellett kétségtelen tény,
hogy sokakat a téma aktualitá-
sa is vonzott. Az érdeklõdõk
magas száma is jelzi, hogy ren-
dezvényünk sokak figyelmét
felkeltette s osztatlan elismerést
váltott ki szakmai körökben,
mind a választott téma, mind a
közremûködõ elõadók tekinte-
tében.

Az NKA Könyvtári Kollégi-
uma pályázati támogatásának
felhasználásával megtartott kon-
ferencián közel százötvenen
bõvíthették szakmai tudásukat.
Határon túli magyar könyvtá-
rosok is megtisztelték részvé-
telükkel tanácskozásunkat.
Szervezetünk külföldi partnerei
közül ezúttal a szomszédos
Szlovéniából érkezõket láttuk
vendégül (a Burgenlandból
meghívottak egyéb, a konferen-
ciával ütközõ elfoglaltságuk
miatt nem tudtak megjelenni),

az MKE elnöksége anyagi tá-
mogatásával.

Gazdag, színes programot
kínálhattunk, az egyes témák
felkért, szakavatott elõadói ré-
vén. A rendezõk arra töreked-
tek, hogy a jelenlévõk a könyv-
tári munka e területérõl minél
szélesebb képet kapjanak. Töb-
bek közt szót ejtettünk arról,
hogy miképpen tud az új kihí-
vásoknak megfelelni egy köz-
könyvtár;  milyen könyvtárra is
van szükség, hogyan lehet a
szolgáltatásokat a jelentkezõ
igényekhez igazítani. Megis-
merhettük a tágabban értelme-
zett Nyugat-Dunántúl könyvtá-
raiban folyó szakmai munkát,
bepillantva az ottani, egyes
mûhelyekben folyó tevékeny-
ségbe.

Kappel Jánosnak, az MKE
Vas Megyei Szervezete elnöké-
nek üdvözlõ szavai után dr.
Mátrai István, Kõszeg Város

Kappel János üdvözli a megjelenteket. (Stampf Foto Bt.)

* Mivel a tanácskozás elõadásai-
nak többsége e lap hasábjain, a
Könyvtári Figyelõben és a Vas Me-
gyei Könyvtárak Értesítõje ez évi 2-
es számában már megjelent, illetve rö-
videsen meg fog jelenni, e helyütt
csak az elhangzottak rövid összefog-
lalására törekszem.
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Önkormányzata kulturális, ok-
tatási és sportbizottságának el-
nöke köszöntötte a résztvevõ-
ket. Ezt követõen Kutszegi Ist-
ván fõtanácsos, a Vas Megyei
Önkormányzati Hivatal mûve-
lõdési titkárságának közmûve-
lõdési csoportvezetõje nyitotta
meg a konferenciát.

Elsõként Szabó Judit, a Gyõ-
ri Városi Könyvtár olvasószol-
gálatának csoportvezetõje szólt
a hallgatósághoz. Elõadásának
címe:  Az idõ sodrában. Sokol-
dalú tevékenységük bemutatá-
sával idézte elénk olvasószol-
gálatuk hétköznapjait, az intéz-
mény tevékenységi körét, a
szolgáltatások rendszerét. A
szûkülõ fenntartói keretek mi-
att mind gyakrabban kell keres-
niük a lehetõségeket a költség-
vetés kiegészítésére (pályáza-
tok, szponzorok, kapcsolatok
kiépítése helyi cégekkel). Az
intézmény mûködését befolyá-
soló tényezõk után a könyvtár
állományát, a felhasználók
összetételét és a szolgáltatások
rendszerét ismerhettük meg. Ez
utóbbiakból néhányat említenék
csak meg, melyek talán még

nem mindenütt általánosak:
kézikönyvek és bekötött folyó-
iratok kölcsönzése hétvégére,
rejtvényfüzet-sorozat, helyisme-
reti adattár építése, helyi évfor-
dulónaptár összeállítása, sajtó-
figyelés és naprakész lexikon-
pótlás. Követésre méltó a PR-
tevékenységük is. A helyi mé-
diával való kapcsolattartás, a
közönségszervezés és az arcu-
lattervezés is fontos részét ké-
pezi munkájuknak. Reklámoz-
zák szolgáltatásaikat, ezekrõl
sokoldalúan informálják megle-
võ és potenciális könyvtárhasz-
nálóikat. E célt szolgálják töb-
bek között a különbözõ rendez-
vények, programok, kiállítások,
könyvbemutatók, elõadások és
az intézményben mûködõ klu-
bok is. Elõadását az intézmény
jövõképének rövid felvillantásá-
val zárta.

Ezt követõen került sor a
konferencia talán legérdekesebb
címû két elõadására, amelyek
nemcsak a jelenlévõk, hanem a
helyi média érdeklõdését is fel-
keltették. (A Szombathelyi Vá-
rosi Televízió az elõadókkal
riportot készített és a helyi na-

pilap, a Vas Népe jelenlévõ
tudósítója is kifaggatta õket.)

Dr. Tamási Csilla, a Pest
Megyei Könyvtár munkatársa
Mezei nyúl az autósztrádán,
avagy közkönyvtáraink és hasz-
nálóik címmel egy országos
felmérés tapasztalatait, eredmé-
nyeit ismertette,  melyet az ol-
vasók könyvtárhasználati szoká-
sairól készítettek azzal a céllal,
hogy megismervén a valós fel-
használói igényeket, a szolgál-
tatásaikat azoknak megfelelõen
(jobban?) alakíthassák. (A tel-
jes szöveget lásd a következõ
számban!)

1999-ben a holland könyv-
tárosok nemzetközi szintû
könyvtárhasználói felmérést in-
dítottak. Magyarország könyv-
tárai is részt vettek ebben a
nagyarányú felmérésben a
NKÖM könyvtári osztálya, az
MKE és az Informatikai Szö-
vetség támogatásával.

Bár könyvtárainkban több
helyen próbálkoztak már fel-
használói felméréssel, ilyen or-
szágos szintû megmérettetésre
még nem volt példa. A felmé-
rés köre kiterjedt az összes
megyei könyvtárra, Budapest
területére és néhány kiemelt
területre, Bács-Kiskun, Békés,
Pest, és Zala megyére. 13 500
kitöltött kérdõívet dolgozott fel
a holland ELISA. (A felmérés
részletes eredményérõl szóló
publikációt hamarosan olvashat-
juk majd e lap és a Könyvtári
Figyelõ hasábjain.)

Billédi Ferencné dr., a
PUMA � Publika Magyar
Könyvtári Kör elnöke, könyv-
tári információs tanácsadó Mit
takar és mit akar a PUMAKK?
címmel osztotta meg gondola-
tait a 2001 januárjában megala-
kult közhasznú könyvtári szer-
vezetrõl. (Bõvebben róla e lap

Az elsõ rész elõadói: Szabó Judit, Horváth Mária, dr. Tamási Csilla,
Billédi Ferencné dr., dr. Bartos Éva
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2001. évi 6-os számának 29-30.
oldalán olvashattunk.) Az ala-
pítók célja, hogy a különféle,
de közös irányú tevékenységet
összefogják, gyakorlati támoga-
tással segítsék elõ a magyar
könyvtárak fejlesztési munkáit
az információs társadalom jobb
szolgálatában.

A biblioterápia mint speciá-
lis olvasószolgálati tevékenység
(az emberi problémák megoldá-
sának segítése célirányosan ki-
választott mûvek olvastatása és
megbeszélése révén) � errõl a
témáról dr. Bartos Éva, a Könyv-
tári Intézet oktatási osztályának
vezetõje, az MKE Tanácsának
elnöke tájékoztatta a jelenlévõ-
ket. Elõadásából sok felmerülõ
kérdésre kaphattunk választ.
Csakugyan segíthetnek-e a
könyvek, s ha igen, miben,
miért és hogyan? Érvényesek-e
ma is a múltbeli tapasztalatok?
Az egyre romló olvasási kész-
ség és az egyre csökkenõ gya-
koriságú, intenzitású olvasási
tevékenység fényében mi lehet
a perspektívája egy könyvekkel
és olvasással segíteni akaró el-
járásnak? Intézményi oldalról
nézve egyáltalán van-e helye és
létjogosultsága a XXI. század
könyvtárában az emberrel való
személyes törõdésnek? Mik a
külföldi álláspontok? Meddig
terjedhet a könyvtár/könyvtáros
kompetenciája, s hogyan tud
arra szert tenni? (Lásd az e
számban közölt teljes elõadást!)

A randalírozó könyvtárhasz-
nálók és más problémás láto-
gatók a Hunyadi Úti Fiókkönyv-
tárban címmel Horváth Mária,
a szombathelyi Berzsenyi Dá-
niel Megyei Könyvtár munka-
társa osztotta meg személyes
tapasztalatait a konferencia
résztvevõivel. A szombathelyi
Berzsenyi Dániel Megyei

Könyvtár fiókkönyvtárában cso-
portba verõdött, randalírozó
fiatalok jelentek meg. Viselke-
désüket jól illusztrálta az 1989
decemberében készült jegyzõ-
könyv felolvasott részlete. Sze-
mélyes tapasztalatainak közre-
adásából megtudtuk, hogyan
lehet úrrá a könyvtáros egy ki-
alakuló, tarthatatlan helyzeten,
melyek a konfliktuskezelés ha-
tékony, általunk is alkalmazha-
tó módszerei. 1985 és 1991
között tizenhárom könyvtáros
váltotta egymást a könyvtárban.
Elõadónk nem követte a példá-
jukat. Elõítéletek nélkül próbál-
ta megismerni a fiatalokat, s tö-
rõdni velük. Továbbképzéseken
vett részt, s olyan ismeretek
megszerzésére törekedett, me-
lyek segíthették abban, hogy
munkáját ilyen körülmények
között is eredményesen végez-
hesse. Az elõadó személyes
kapcsolat kialakítása érdekében
beszélgetést kezdeményezett a
fiatalokkal. Dicsérte az ízléses
megjelenést, a tartalmas meg-
nyilvánulásokat. A rossz csele-
kedetet, a csúnya beszédet sze-
mélyeskedés nélkül, kellõ tisz-
telettel bírálta, miközben visel-
kedésével személyes példamu-
tatásra törekedett. Értõ figyelem-
mel hallgatta õket, újra elmagya-
ráztatott bizonyos dolgokat, hogy
ezzel azok újragondolására kész-
tessen. Kérdõíves szociometriai
felmérést készített a csoport
összetételének feltérképezéséhez,
melyet kiindulópontnak tekinthe-
tett a továbbiakban. E módszeré-
nek alkalmazása során a csoport
tagjai, a fiatalok fokozatosan el-
fogadták õt, hatni tudott rájuk, s
jó részüket helyes irányba tudta
terelni.

Ferenczi Zsuzsannának, a
Berzsenyi Dániel Fõiskola
Könyvtár- és Információtudo-

mányi Tanszéke docensének
sajátos humorral átszõtt elõadá-
sa az Ember a könyvtárban cí-
met viselte, témája az �ember�
volt.  Mert �sok van, mi csodá-
latos, de az embernél nincs sem-
mi csodálatosabb� � indokolhat-
juk a témaválasztást, az emberi
alkalmazkodóképességet és
-készséget értve alatta (mai, glo-
bális világunkhoz is). Ebben a
sikerorientált piaci versenyben,
melyben ma az ember él, a
kultúra, az oktatás és az infor-
máció is piacképes üzleti lehe-
tõséggé vált. Szerencsére a tu-
domány, a mûvelõdés és az
oktatás továbbra sem tud meg-
lenni könyvtári háttér és infor-
máció nélkül. Az oktatásban
például az egyre több szakké-
pesítés szükségessége és az
egész életen át tartó tanulás
igénye a képzési formák soha
nem látott bõségét teremtette
meg (formális és informális
képzési formák, az átképzés és
a távoktatás lehetõségei). A
könyvtáraknak pedig nemcsak
a tanulók, hanem az oktatók
igényeit is ki kell elégíteniük.
Az olvasó, az ember, a �kliens�
az információt gyorsan, röviden,
készen és tárgyra orientáltan
kéri. A könyvtáros számára
pedig fontos, hogy munkáját
referensz interjú elõzze meg, s
egyre nagyobb az ajánlás, az
értékelés és a választás szerepe
is. Kérdés, hogy a könyvtárak
és a könyvtárosok fel vannak-e
készülve erre. Örömmel tölt el
bennünket, hogy a hazai könyv-
tárak lényegében megfelelnek
az UNESCO által megfogalma-
zott manifesztumoknak. Ami
pedig a könyvtárosokkal szem-
beni elvárásokat illeti, azok a
következõk: szakmai ismeret,
általános mûveltség, hitelesség,
kompetencia, udvariasság, empá-
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tia, a személyre szabott viselke-
dés képessége és a gyorsaság.

Információs szolgáltatások
egy megyei könyvtárban címmel
Maliszka Károlyné, a veszpré-
mi Eötvös Károly Megyei
Könyvtár Információs Irodájá-
nak vezetõje osztotta meg ta-
pasztalatait az új, 1992-ben ala-
kult szervezeti egység, az Infor-
mációs Iroda mûködésérõl. Lét-
rejöttét annak idején kérdõíves
igényfelmérés elõzte meg, s a
helyi médiában is reklámozták,
megismertették az igénybe ve-
hetõ szolgáltatásokat. Fogadta-
tása rendkívül kedvezõ volt.
Használóik közel fele vállalko-
zó, másik felét egyetemisták
alkotják. Az Info adatbázis több
mint négyezer helyi cég, vál-
lalkozó  adatait tartalmazza.
Gazdag kézikönyvtárát a helyi
vállalkozási központ segítségé-
vel alakították ki. Mindezek
ellenére azonban az igénybevé-
tel 1997 óta csökkenõ tenden-
ciát mutat. Az új könyvtárépü-
let átadásával egy idõben, a
belsõ átszervezést követõen az
általános tájékoztatáson belül
kapott új, az elõadó megítélése
szerint lényegesen kedvezõtle-
nebb helyet.

Csoportos foglalkozások a
jövõ nemzedéke olvasóvá neve-
lésének szolgálatában címmel
Oláh Rozália, a zalaegerszegi
Deák Ferenc Megyei Könyvtár
gyermekolvasó-szolgálatának
vezetõje szólt a hallgatósághoz.
A kommunikációs forradalom,
a számítógépes ismeretszerzés
elterjedése a gyermekkönyvtári
munkára is hatással van. Az
intézmény által kínált foglalko-
zások köre, az alkalmazott for-
mák az utóbbi tíz�tizenöt év-
ben alakultak ki. Ezek életko-
ronként különülnek el: vannak
nagycsoportos óvodásoknak,

hat�tíz éveseknek, illetve tizen-
egy�tizenöt éveseknek szerve-
zett csoportos foglalkozások. A
változatos formák közt vetélke-
dõk, pályázatok, levelezõs játé-
kok, író-olvasó találkozók, is-
meretterjesztõ elõadások, iro-
dalmi mûsorok stb. szerepelnek.
A csoportos foglalkozások
módszereit évrõl évre a Tarka-
forgó címû kiadványukban ad-
ják közre. Végezetül az elõadó
a csoportos foglalkozások egy
komplex formájának, az olva-
sótábornak a hangulatát idézte
meg, érzékeltette egy szubjek-
tív beszámoló felolvasásával.

A szakmai nap záró elõadá-
sát Járai Andrásné, a szombat-
helyi Berzsenyi Dániel Megyei
Könyvtár gyermekkönyvtárának
vezetõje tartotta A gyermekol-
vasókkal való egyéni foglalko-
zás lehetõségei és gyakorlata
címmel. A Berzsenyi Dániel
Megyei Könyvtár Gyermek-
könyvtára jelenleg a könyvtár
felújítása miatt átmenetileg
megváltozott körülmények kö-
zött, mindössze 32 négyzetmé-
teren mûködik. Az új helyen
kevesebb olvasó veszi igénybe
szolgáltatásaikat. Más az olva-
sótábor is, és további hátrányt
jelent a közös nyilvántartó öve-
zet a gyerekekkel való szemé-
lyes kapcsolat kialakítása szem-
pontjából, holott erre korábban
is nagy hangsúlyt fektettek. Si-
kerként könyvelik viszont el,
hogy a városrészben mûködõ
cserkészcsapattal jó kapcsolatot
építettek ki. Mai, rohanó vilá-
gunkban a gyermekeket is el-
várások sokasága nyomasztja.
Ezért törekszenek itt arra, hogy
a gyermekkönyvtár a nyugalom,
a megértés szigete legyen.
Olyan hely, ahol a gyermekek
elmondhatják azt, ami a szívü-
ket nyomja, ahol a hátrányos

helyzetûek külön odafigyelést
és törõdést kapnak, ahol a �bú-
várkodók� alámerüléseit szak-
avatott segítség kíséri, ahol lel-
kesen készítenek fel tanulmá-
nyi versenyekre, ahol felkarol-
ják a tehetségeket, de ahol ját-
szani is engedik õket (verse-
nyek, rejtvényfüzetek, számító-
gépek). A ma gyermekkönyvtá-
rosának nem elég szakmai is-
meretekkel rendelkeznie, olva-
sottnak lennie, de nagy empáti-
ával, türelemmel kell bírnia,
ismernie és szeretnie kell a
gyerekeket, tudni életkori sajá-
tosságaikat, kicsit pedagógus-
nak, kicsit pszichológusnak és
még sok minden másnak kell
lennie, hogy eredményesen vé-
gezhesse sokrétû munkáját.

A rendezvény kitûzött céljai
maradéktalanul megvalósultak.
Az elõadások tovább mélyítet-
ték szervezetünk és a társ tag-
szervezetek tagjainak szakmai
mûveltségét, lehetõség nyílt az
aktuális kérdések, munkaprob-
lémák megbeszélésére, a meg-
lévõ gondok felvetésére. A kon-
ferencia hozzájárult ahhoz,
hogy az egyes könyvtárak gya-
korlatáról, az ott folyó mûhely-
munkáról is bõvebb ismeretek-
kel rendelkezhessenek a részt-
vevõk.

A jelenlévõk véleménye sze-
rint ismét bebizonyosodott,
hogy szükség van a közös gon-
dolkodásra, a vélemények, gon-
dolatok idõnkénti cseréjére.
Hiszen közkönyvtáraink hason-
ló gondokkal, problémákkal
küzdenek. A program jelentõ-
ségét, tapasztalatait a jelenlegi
helyzet javítására felhasználha-
tó gyakorlati lépések fogják
majd igazán megmutatni.

   A rendezvényt a Nemzeti
Kulturális Alapprogram Könyv-
tári Kollégiuma, az MKE El-
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nöksége, Vas Megye és Kõszeg
Város Önkormányzata mellett
számos helyi intézmény és vál-
lalkozó is támogatta.

E helyütt sajnos el kell te-
kintenünk felsorolásuktól, de
mindenképpen köszönetet kell
mondanunk �névtelen� szpon-
zorainknak is, mert nélkülük re-
gionális szakmai konferenciánk
mindenképpen �szerényebbre�
sikeredett volna.

 A sikeres megvalósításhoz
nagymértékben hozzájárultak �
konkrét feladatok vállalásával �
szervezetünk tagjai is. Az õ
munkájukat is köszönet illeti!

 Az MKE Vas Megyei Szer-
vezete évrõl évre feladatának
tekinti a szakma figyelmének
felhívását a könyvtári munka
egy-egy aktuális területére. Ren-
dezvényünk jól illeszkedett az
utóbbi évek általunk megvaló-
sított, országosan is egyedülál-
ló szakmai programjai közé,
amelyek közül szerteágazó kép-
zési tevékenységünket és az
1999 májusában Szombathelyen
megtartott, kétnapos, A nemze-
tiségiek könyvtári ellátása a
Nyugat-Dunántúlon címû regi-
onális konferenciánkat  minden-
képpen  meg kell említenünk.
S már készülünk is a követke-
zõre.

2001 õszén A régió- és or-
szághatárokon átnyúló térségi
információs szolgáltatások té-
makörében szándékozunk a
könyvtárosoknak újabb ta-
nácskozási lehetõséget kínálni
Szombathelyen, a Berzsenyi Dá-
niel Fõiskola Könyvtár- és In-
formációtudományi Tanszéké-
vel közös rendezésben, amely-
re ez úton is minden kedves ér-
deklõdõt szeretettel meghívunk.

Kappel János
az MKE Vas Megyei
Szervezetének elnöke

A biblioterápia
mint speciális

olvasószolgálati
tevékenység*

Ha lenne elõadásomnak alcíme,
az így hangzana: értékeljük újra
a biblioterápia lehetõségeit, itt
és most! Mondandómat ponto-
sabban kifejezné ez a felhívás,
erre szeretném buzdítani a ked-
ves kollégákat. Aktualitásából
ugyanis mit sem veszített, a
körülmények viszont most jobb
esélyt biztosítanak meghonoso-
dására. Megpróbálok érvelni az
állításaim mellett.

Több mint két évtizede ad-
tam, adtunk hírt elõször a
biblioterápiáról a hazai szaksaj-
tóban mi, az akkori KMK ol-
vasáskutatói. Nekem személy
szerint gyakorlati tapasztalatom
fûzõdött hozzá, kollégáimmal,
fõként Nagy Attilával pedig
igyekeztünk közzé tenni min-
den, akkoriban hozzáférhetõ
szakirodalmat.

Mind a külföldrõl beszerez-
hetõ elméleti ismeretek, mind a
szerény mértékû hazai tapasz-
talat arról gyõztek meg minket,
hogy a könyvek, az írott iroda-
lom gyógyító erejének a kihasz-
nálása nagy lehetõségeket rejt
magában, továbbá a könyvtár-
hoz, a könyvtároshoz való kap-
csolódása is egyértelmûnek
tûnt.

Meg kell mondanom, hogy
hazai híradásaink minimális
késéssel követték a biblioterápia
mértékadó, amerikai, mozga-
lomszerû elterjedését, hiszen ott

is csak az 1960-as években vált
széleskörûvé a biblioterápiának
ez az ún. pedagógiai-önismere-
ti vonulata, a jóval korábban
bevezetett klinikai biblioterá-
piával szemben.

Sokszor elmondtuk, leírtuk,
hogy a biblioterápiát ebben a
tágabb értelmében jellegzetesen
könyvtári, könyvtárosi tevé-
kenységnek tekintik világszer-
te, s a könyvtári szolgáltatások
között tartják számon.

E felfogásnak az az alapja,
hogy e tevékenység részelemei
a könyvtárosok mindennapi
munkájában is pontosan kimu-
tathatók: rendszeresen végeznek
irodalomajánlást, mûveket vá-
lasztanak ki sajátos olvasói igé-
nyeknek megfelelõen, gyakorta
vezetnek mûértelmezõ, mûmeg-
beszélõ foglalkozásokat.

A biblioterápiás tevékenység
esetében ezeket az elemeket kell
szintetizálni, hiszen egy speci-
álisan kitûzött cél érdekében
összeállított olvasóprogramon
való közös végighaladásról van
szó. Elõnyeirõl pedig annyit,
hogy az irodalmi mû nyújtotta
élmény csoportos feldolgozása
többoldalúan képes befolyásol-
ni a személyiséget, az írói üze-
net így biztosabban eljut befo-
gadójához, s a mû hatásához
hozzáadódik a csoporthatás
(közösségi magatartásformák),
továbbá a foglalkozásvezetõ-
könyvtáros hatása, akinek fel-
készültsége, emberi magatartá-
sa biztonságot, segítséget jelent
a résztvevõknek azáltal, hogy õ
maga is megerõsíti, hitelesíti
számukra a mû által közvetített
erkölcsi-emberi tartalmakat.

A biblioterápia mibenlétérõl
nem is kívánnék többet szólni,
sokkal inkább a �jelenségrõl�.
Néhány eredeti, jó hazai kezde-
mény után is elszigetelt jelen-

*Elhangzott 2001. május 28-án
Kõszegen, a regionális olvasószolgá-
lati tanácskozáson
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ség maradt, egyáltalán nem vált
mindennapi gyakorlattá a
könyvtári munkában. Az okok
között bizonyára épp úgy sze-
repe volt a könyvtárakban szo-
kásos létszám-, idõ- és pénzhi-
ánynak, mint a felkészítés, a
képzés megoldatlanságának.
Ezen túl, úgy gondolom, szere-
pe volt ebben a könyvtárosok
gyanakvásának és általános ide-
genkedésének a terápiától. Ezen
közben más, rokon szakmákban
nagy elõszeretettel kezdték al-
kalmazni (pedig részükre sem
volt elméleti és gyakorlati  fel-
készítés). Óvónõk, tanítónõk �
talán saját olvasmányélménye-
ik vagy szülõi tapasztalataik
alapján �, megbizonyosodva a
biblioterápia használhatóságá-
ról, spontán módon a munká-
juk részévé tették. Bizonyítják
ezt a Segített a könyv, a mese
címû kötet vallomásai.

Nos, tekintsük az eltelt évti-
zedeket az erõgyûjtés idõszaká-
nak, de most talán megérett az
idõ arra is, hogy megpróbáljuk
újra elõvenni a biblioterápiát, s
legalább elgondolkodjunk azo-
kon a lehetõségeken, amelyeket
kínálhat nekünk. Lényegesen
megváltoztak ugyanis a külsõ
körülmények is.

A társadalmi körülményeket
megvizsgálva nyilvánvalóan
más a helyzet, mint tíz�húsz
évvel ezelõtt. Idõközben �ki-
nõtt� és �felnõtt� a társadalmi
és civil szervezetek rendsze-
re, azoknak a szférája, akik a
lehetséges partnereink, szövet-
ségeseink, akikkel egészséges
munkamegosztást alakíthatunk
ki.

Ma is igen sok (nem csak
nálunk, de világszerte) a külön-
féle problémával küszködõ, a
helyét keresõ, bizonytalan, be-
illeszkedni nem tudó felnõtt,

fiatal vagy gyerek, akinek a lel-
ki-szellemi útkeresését, megerõ-
sítését segíteni kell. De ma már
nem egyedül a könyvtáraknak
kell magukra vállalniuk a kari-
tatív funkciót, megvan ennek a
maga intézményrendszere. A
társadalmi problémák megoldá-
sából azt a részt kell és lehet
vállalnunk, amihez a legjobb
adottságokkal mi rendelkezünk,
ami a mi specifikus mozgáste-
rünket érinti. A biblioterápia
történetesen ilyen.

Könyvtári filozófiánk válto-
zása következtében beláttuk a
nevelõ-könyvtár eszményének
tarthatatlanságát, és ezért le-
mondtunk róla. De sosem ad-
hatjuk fel az értékközvetítõ,
értékorientáló funkciónkat! A jó
irodalom, a rólunk szóló, a
minket magunkra ismertetõ, el-
igazító szépirodalom tudatos
kézbe adása továbbra is a fel-
adatunk kell, hogy legyen!

A könyvtári munka gyakor-
lata is jelentõs változáson ment
keresztül idõközben: egyre in-
kább elõtérbe kerül az igényes,
differenciált minõségi munka,
gazdagítanunk kell tehát az esz-
köztárunkat.

A könyvtári munkafolyamat-
ok gépesítése elõbb-utóbb mun-
kaidõt fog felszabadítani a
könyvtárosok számára az érde-
mi, speciális feladatok ellátásá-
ra. A könyvtárról vallott felfo-
gásunkban, a magunkkal szem-
ben támasztott követelmény-
rendszerben középpontba került
a használóközpontúság, még
általánosabban fogalmazva: az
emberközpontúság.

Ezek a tények mind-mind
arra kell, hogy ösztönözzenek
minket, hogy keressük a még
hatékonyabb, még célirányo-
sabb könyvtárosi munkavégzés
lehetõségeit.

Ami a képzést illeti, a fõis-
kolai, egyetemi könyvtáros-
képzés Olvasásismeret tantárgy-
blokkjába régen bekerült a
biblioterápia, valahová az olva-
sáspedagógia és az olvasáslé-
lektan határmezsgyéjére. Hogy
mindig érdeklõdést is kelt a
hallgatókban, bizonyítják az
évente szép számban keletkezõ
ilyen tárgyú szakdolgozatok. Ez
az érdeklõdés azután a szakdol-
gozat megírásával többnyire el
is múlik.

A szakmai továbbképzést
tekintve beszámolhatok arról is,
hogy kísérleti jelleggel a Páz-
mány Péter Katolikus Egyetem
Bölcsészettudományi Karán fo-
lyik irodalomterápiára felkészí-
tõ posztgraduális (akkreditáció
alatt álló) képzés.

A könyvtárosok számára
kötelezõen elõírt hétévenkénti
továbbképzés keretében készül
egy 30 órás, gyerekkönyvtáro-
soknak szánt biblioterápiás
program, mely egy Pest megyé-
ben megrendezett kísérleti tan-
folyam tapasztalataira épül.

Ez még nem sok, de már
valami. Még egyszer hangsú-
lyoznám, hogy a biblioterápia
végzésére komolyan fel kell
készülni, mert csak látszólag
egyszerû az egész. Nagyon lé-
nyeges elõnyt jelenthetnek a jó
személyes adottságok, de az
elméleti és gyakorlati felkészü-
lést nem pótolhatják.

Lényegesen javult viszont a
helyzet a szakirodalmi ellátott-
ságban. A 90-es évek végének
legkorszerûbb amerikai kézi-
könyve, a Doll-testvérek mun-
kája, lám, már itt van magyarul
is, egyelõre az elsõ fejezete.

A társadalmi, szakmai körül-
mények megváltozásán kívül
még bizonyos szerencsésnek
mondható aktuális események is
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kedvezõvé teszik a helyzetet,
javíthatják a könyvtárosok és az
olvasók fogadókészségét a
biblioterápiára. Az egyik ilyen
soha vissza nem térõ alkalom:
a 2001. év mint az olvasás éve
és mint a lelki egészség éve is
meghirdettetett.

A biblioterápia éppen e két
dolgot köti össze, hiszen nem
más a lényege, mint a lelki
egyensúly megteremtése az ol-
vasmányok révén. A könyvtá-
rosoknak, akik nagyrészt mély
hivatástudatból mûködnek a
pályán, maguknak is fel kell
ismerniük, hogy az élményszer-
zõ, önismerethez segítõ, önépí-
tõ jellegû olvasási készség elõ-
segítése az egyik leglényege-
sebb feladatuk. Az ilyen mély-
ségû olvasás gondolkodtat és
beszélgetésre is indít. Az olva-
sás, a gondolkodás és a beszél-
getés � három alapvetõ emberi
megnyilvánulás, mely bizony,
szinte hiánycikké vált az éle-
tünkben. Gyerek és felnõtt is
szívesen részt vesz efféle együtt-
létekben, ha megérzi, megta-
pasztalhatja: fontos dolgokban
kap segítséget az irodalomtól,
a mûvészetektõl.

Nagyon szíven ütött és má-
sok figyelmébe is ajánlom a
Doll-testvérek kézikönyvében
megfogalmazott üzenetet, mi-
szerint a gyermekek és a fiata-
lok mentálhigiénés szükségletei
messze felülmúlják azok szá-
mát, akik hajlandók és tudnak
is segítséget nyújtani. Így gya-
korlatilag bármely felnõttnek
kötelessége, hogy segítséget
nyújtson, akár rendelkezik men-
tálhigiénés képzéssel, akár nem.

 E gondolatok tükrében ké-
rem a biblioterápiával kapcso-
latos nézeteink újragondolását
és átértékelését!

Bartos Éva

Együttmûködés
a képzés

fejlesztéséért
a könyvtári

rendszer
korszakváltásában

A fenti címmel workshopra in-
vitálta a Könyvtári Intézet má-
jus 23-án 10 órára a hazai fel-
sõoktatási intézmények könyv-
táros tanszékeinek vezetõit,
oktatóit, a könyvtári akkredi-
tációs bizottság és az IKSZ-
MKE képzési bizottsága tagja-
it.  A rendezvény háziasszonya
Bartos Éva, az oktatási osztály
vezetõje volt, aki rövid, tízper-
ces tájékoztatót kért a tanszé-
kek képviselõitõl arról, hogyan
változott a tananyag az új jog-
szabályok és az új könyvtári
fejlesztések következtében.
(Dippold Péter, az intézet ve-
zetõje más elfoglaltsága miatt
nem tudott részt venni a work-
shopon.)

Pálvölgyi Mihály a szombat-
helyi Berzsenyi Dániel Fõisko-
la Könyvtár- és Információtu-
dományi Tanszékének az 1994
és 1997 közötti idõszakban több
egyetemmel karöltve lebonyo-
lított tantervfejlesztéseirõl szólt.
Ezek fõ jellemzõje a modu-
laritás. Bevezettek például egy
ún. átállító általános modult,
egy 400 órás kommunikációs
modult, és nem csak orientáci-
ós modulok indítását, de infor-
mációs brókerképzést is tervez-
nek. A tízfõs tanszéken sokrétû
kutatások zajlanak. Negyven-
ötven hallgatóval indul egy-egy
évfolyam, s kb. harmincan vé-
geznek. Ebben az évben éppen
négyszeres a túljelentkezés.
Gondjaik közül a számítógépes

háttér megteremtését említette
Pálvölgyi Mihály.

A Debreceni Egyetem kép-
viseletében Bényei Miklós arról
beszélt, hogy tapasztalataik sze-
rint a tanszéken 1994-ben be-
vezetett kreditrendszer rontja a
hallgatói fegyelmet. Fontosnak
tartják a speciális kollégiumok
tartalmas kitöltését, a törvény-
alkotás megismertetését és a
könyvtári gyakorlatot. Szólt a
doktorképzésrõl is: a tanszéken
hat�hét doktorandusz van. Fon-
tosnak tartják a szakmai tanács-
kozásokat és a szakmai akk-
reditáció fejlesztését, ez utób-
biról azonban gyakorta nem
szakemberek döntenek. Jó vol-
na közelíteni az angolszász gya-
korlathoz � állapította meg.

Az ELTE könyvtári tanszé-
kének vezetõje, Sebestyén
György örömmel jelezte, hogy
a nyár folyamán könyv jelenik
meg, amely 1949-tõl dolgozza
fel a tanszék történetét. A
kreditrendszer védelmében el-
mondta: tapasztalata szerint az
egyetemek több elméleti és tu-
dományos ismeretet adnak. Az
ELTE-n harmadik éve folyik
PhD-képzés, jelenleg harminc-
öten vesznek részt benne. Hang-
súlyozta: fontos volna, hogy
könyvtárosok is szerezzenek
akadémikus fokozatot. Sebes-
tyén György nagyra értékeli a
fõiskolai képzést, gyakorlatias,
szolgáltató szakmaiságra neve-
li a hallgatókat, nem kutatási
feladatok végzésére. (Ezzel
szemben alapkövetelménynek
tekinti, hogy a tanszék oktató-
gárdájának tagjai rendelkezze-
nek tudományos fokozatokkal!)
Saját képzésük gondjainak so-
rából a könyvtári szoftverek
nehéz beszerezhetõségét emel-
te ki: a legkorszerûbb szoftve-
rek megvásárlásához 2�3 mil-
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lió forintra lenne szükség, de ezt
nem tudják elõteremteni. Kissé
provokatív kérdésként vetette
fel, döntést sürgetve ebben:
minek neveztessék a könyvtá-
ros. Követve a mai divatirány-
zatokat, a szakma iránti érdek-
lõdést növelné, ha inkább
könyvtár-informatikusnak vagy
információs brókernek hívnák,
de mi lesz az identitásunkkal?
Számítógépet, informatikát sok
más szakma használ, mégsem
jelenik ez meg az elnevezésben.
Elkötelezett könyvtárosokat kell
tanítani, s vállalnunk kell, hogy
könyvtárosok vagyunk � vallott
hozzászólása végén.

Ládi László az ELTE tanár-
képzõ fõiskolája könyvtári tan-
székének egy talán speciális
gondjáról szólt. Kis létszámú
évfolyamaik vannak, tíz�tizen-
négyen férnek be a finanszíro-
zott helyekre, és ennél kisebb
létszámú csoportok alakulnak
ki, ami veszélyezteti az egysé-
ges képzést. Nagy dilemma,
hogy minõségi vagy tömegkép-
zésre törekedjenek-e. Ha az
elõbbit választják, bezárhatják
a tanszéket, a második lehetõ-
séget választva megpróbálják
legalább közepes szintre �fel-
hozni� a hallgatókat. A könyv-
tárosképzés finanszírozásával is
gond van. �Fejkvótája� a felét
sem éri el az informatikusénak
(240/540 ezer Ft/fõ), ami akár
onnan is eredeztethetõ, hogy a
politikusok csak az informati-
kát preferálják, a Széchenyi-terv
például nem is említi a könyv-
tárt� Fontos lenne, mondta,
hogy a felsõoktatásban részt
vevõk mindegyike kapjon vala-
milyen könyvtári-informatikai
alapismeretet.

Tóvári Judit az egri tanár-
képzõ fõiskolán 1994 óta folyó
levelezõ képzés és a két éve

indult nappali tagozatos okta-
tás jó tapasztalatairól számolt
be. Mindenekelõtt arról, hogy
24 fõs a tanszék személyzete
(!), és valószínûleg páratlan
infrastruktúrával rendelkeznek.
Minden oktatónak asztali és
hordozható számítógépe van,
bõségesen felszerelt számítógé-
pes és multimédialaborjaikat a
tanterv jól kiaknázza: bevételt
termelõ képzéseket is szervez-
nek. A hallgatók speciális kol-
légium keretében háromféle fel-
sõfokú, OKJ-s képzettség közül
választhatnak, vagy plusz egy
szakot vehetnek fel. Új terület
a távoktatás, amelynek négy
évre szóló programcsomagját
hatékony szakmai összefogással
állították össze. A könyvtáros
szak elismertségnek örvend a
fõiskolán, amelynek vezetõi
közül többen errõl a tanszékrõl
kerültek ki. Hangsúlyozta: egy-
egy oktatott tárgy tekintélyét az
is alakítja, hány tudományos
képesítésû oktató tanítja. E fel-
fogásnak is tulajdonítható, hogy
jelenleg heten vesznek részt
PhD-képzésben a tanszékrõl.

A kaposvári fõiskolán 1993-
tól van könyvtárosképzés, az
évfolyamok kezdõlétszáma 35,
a végzetteké általában 16 körü-
li. A nappali évfolyamokon
mintegy harmincan tanulnak
jelenleg, ennél magasabb a lét-
szám a levelezõ tagozaton.
Három fõállású és 12 külsõ
oktató dolgozik a tanszéken, az
utóbbiak között a szakma ismert
és elismert képviselõi. Össze-
gyûjtik és átveszik más képzõ-
helyek jó tapasztalatait � mond-
ta Sonnevend Péter, aki egy
számadattal is szolgált. A ma-
gyar könyvtárügyben kb. hétez-
ren dolgoznak fõállásban, a
munkában állók két ezreléke. A
rájuk jutó ráfordítás azonban

csak egy ezrelék. A miénknél
fejlettebb országokban ez az
arány éppen fordított, vagyis a
társadalmi elfogadottságunkon
van mit javítani! Az utóbbi ér-
dekében (is) õk kutatási tevé-
kenységüket erõsítik, oktatási
segédletet készítenek, az okta-
tói utánpótlás kineveléséhez
felsõfokú szaktanfolyamok
szervezését tartják szükséges-
nek.

A debreceni református fõ-
iskola háttérbe szorult könyv-
tár tanszékérõl Goda Éva be-
szélt. 1963 óta folyik itt kép-
zés. 1995-ben vált négyévessé
a tanítóképzés, ebben három
félévet, 425 órát tölt ki az in-
formatika, amelynek keretében
integrált könyvtári rendszerek-
kel, adatbázisokkal is megis-
merkednek a hallgatók, a spe-
ciális kollégiumon pedig az is-
kolai és gyerekkönyvtári mun-
kával foglalkoznak. A tanító-
könyvtár szakot végzettek álta-
lában iskolai könyvtárosok lesz-
nek, illetve õk tanítják az isko-
lában a könyvtári ismereteket a
gyerekeknek. Van a tanszéknek
egy 120 órás, a pedagóguskép-
zésben akkreditált tanfolyama,
ahol a könyvtárhasználat a fõ
téma, de ez természetesen az
itteni alapképzésnek is fontos
eleme. A hallgatói csoportok
kicsik, tíz�tizenöt tagúak, s a
lemorzsolódás is visszafogott:
egy�két fõ. A tanszék korszerû
számítógépes parkra támasz-
kodhat.

A nyíregyházi fõiskolán � a
jogelõdjével együtt � 25 éves
képzési tapasztalatra támasz-
kodhatnak. A kétszakos képzés-
ben jelenleg 350-en vesznek
részt, az informatikus szakirány
a vonzóbb, a hagyományos
könyvtárosi nem annyira. Az
1250 órás képzésben fontos
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szerepet kap a szakmai gyakor-
lat, ám gondokkal küzdenek a
számítógépes képzésben, gép-
parkjuk elavult, megoldhatat-
lannak látszik a tanári demonst-
rálás gépesítése. Négy fõ- és két
félállású oktatóval dolgoznak,
külsõ óraadók meghívására
anyagiak híján nincs lehetõsé-
gük � így vázolta a tanszék
helyzetét Szabatinné Szabolcsi
Ágnes

Barátné Hajdu Ágnes a Sze-
gedi Tudományegyetem Juhász
Gyula Tanárképzõ Fõiskolai
Kar Könyvtártudományi Tan-
szék vezetõjeként arról ejtett
szót, hogy az egységes tanul-
mányi rendszer érdekében újra
átdolgozzák tantervüket, s a
nem könyvtárszakosok tananya-
gába is becsempészik a hasz-
nálóképzést, míg a könyvtársza-
kosok 21 (!) speciális kollégiu-
mi téma közül csemegézhetnek.
A tanszék létszáma négy fõ,
magas a külsõ óraadók száma,
s ez számos vonzattal jár (szer-
vezési, minõségbiztosítási fel-
adatok, s nem utolsó helyen:
finanszírozási feltételek). Külön
is hangsúlyozta: a könyvtáros-
képzést a nem eszközigényesek
közé sorolták, nõttek az elvo-
nások, s ennek hatására a gya-
korlatvezetés, tanulmányi kirán-
dulás finanszírozása megoldha-
tatlan lett, s ez mondható el a
felsõfokú szakirányú tovább-
képzésrõl is, amit pedig az 1/
2000-es rendelet elõír. Bevéte-
leiket a levelezõképzésbõl re-
mélik.

A tanszéki bemutatkozások
sorát Bakonyi Géza, a Szegedi
Tudományegyetem Könyvtári
Informatikus Képzés vezetõje
zárta. Náluk 2000-ig négyéves
volt a képzés, attól kezdve öt-
éves. Az elsõ három év általá-
nos képzése után a szakosodás

következik informatikai, illetve
régi könyves ismeretekkel. A
hároméves képzés súlypontjai:
az emberi tényezõ fejlesztése,
a pozitív éntudat alakítása, az
interperszonális kapcsolatok,
szituációk kezelése, marketing,
reklám, menedzsment, minõ-
ségbiztosítás, de a majdani fel-
használók képzésére is felkészí-
tik a hallgatókat. A tanszék
szerény stábbal dolgozik, fõként
külsõsök oktatnak, az egyetemi
könyvtárból például heten. Jobb
kommunikációra van szükség a
tanszékek között és a miniszté-
riummal is � hangsúlyozta Ba-
konyi Géza, majd a költségve-
tési gondok között említette,
hogy a jó szakmai gyakorlatot
nem tudják megfizetni, pedig a
képzés és a gyakorlat között
sokkal élõbb kapcsolatra volna
szükség. Anomáliaként említet-
te, hogy a levelezõképzés tartja
el a teljes képzést, a normatív
támogatás szinte semmire sem
elég. A rossz anyagi helyzetû
hallgatókat semmivel sem tud-
ják segíteni. Javítani kellene a
képzõhelyek közti kapcsolato-
kat is, például vizsgabizottsági
tagok �cseréjével�, s legalább
ennyire fontosak a képzõhelyek
külföldi szakmai kapcsolatai.

A déli szünetet követõen
Skaliczki Judit azt járta körül
elõadásában, hogy a könyvtáros
szakma változásai miként épül-
tek be a tanszékek munkájába.
A bemutatkozásokban felvetett
gondok közül a kreditrend-
szerrel és a finanszírozással
kapcsolatos problémákat a
NKÖM nem tudja orvosolni,
mondta, de a továbbképzéssel
foglalkozó 1/2000-es rendelet
megvalósítására képes hatni, és
mint ígérte, a szakma képvise-
lõivel karöltve át is fogják dol-
gozni a továbbképzési feltétel-

rendszert. A továbbiakban a
könyvtárügy törvényi irányítá-
sában megnyilvánuló minõségi
szemléletrõl, a társadalmi elvá-
rásról s a nem célként, hanem
sokkal inkább eszközként mi-
nõsíthetõ technológiai fejlõdés-
rõl, a hazai könyvtárügy straté-
giai tervérõl (jövõképérõl, kül-
detésérõl), a finanszírozási for-
rásokról és a fejleszthetõ kulcs-
területekrõl, illetve az elvégzen-
dõ feladatokról beszélt a könyv-
tári osztály vezetõje. Hosszasan
taglalta a minisztériumnak az e
kérdésekben megnyilvánuló fe-
lelõsségét és a törvényi háttér
megteremtésének fontosságát,
végezetül a könyvtári (ODR,
telematikai, dokumentum-be-
szerzési, állományvédelmi) pro-
jektekrõl, a tartalomszolgálta-
tásról és a közös használatú
adatbázisok használati licencé-
rõl szólt. Egy fontos terv: 2005-
ig minden városi és nagyközsé-
gi könyvtár csatlakozni fog az
országos számítógépes hálózat-
hoz.

Téglási Ágnes, az Oktatási
Minisztérium könyvtárügyi fõ-
tanácsosa bejelentette, hogy a
bölcsészképzésrõl szóló kor-
mányrendelet szerint a könyv-
táros szak és végzettség infor-
matikus könyvtáros lesz. (Az
azóta megjelent rendelet száma:
129/2001. /VII. 13/. Korm.
rend. � A szerk.)

Bár nem is minden képzõ-
hely mutatkozott be (a bajai
fõiskola nem képviseltette ma-
gát, a Szent István Egyetem
Fõiskolai Karát képviselõ Har-
mat Mária pedig nem tudta ki-
várni, míg az elõadások sora az
�sz� betûhöz érkezik, s el kel-
lett távoznia), mégsem sikerült
teljesíteni a meghívóban rögzí-
tett programot. Nem maradt idõ
Kenyéri Katalin elõadására.
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Zárszavában Bartos Éva ja-
vasolta egy elektronikus leve-
lezõlista indítását, amely a ti-
zenkét képzõhely közötti azon-
nali információcserét szolgál-
hatná, és felvetette, hogy a
szûkre szabott idejû beszélge-
tést a nyíregyházi vándorgyûlé-
sen lehetne párbeszéddé széle-
síteni. Jelezte, a Könyvtári In-
tézet �poszter-elõadással� sze-
repel a rendezvényen.

A workshop résztvevõi visz-
szaigazolták: helyes volt a
Könyvtári Intézet kezdeménye-
zése, szükség van hasonló ta-
lálkozásokra, egymás munkájá-
nak, elképzeléseinek, netán
gondjainak megismerésére.
Annál is inkább, hogy ezek a
képzések olykor kiegészítik
egymást, esetleg egymásra kell,
hogy épüljenek, vagy ha a to-
vábbképzésre gondolunk, fon-
tos tudni, milyen alapképzést
bõvít, egészít ki további speci-
ális, elmélyültebb ismerettel.

Hagyomány teremtõdött �
ezzel a kifejezésre is juttatott
reménnyel zárult a minden
résztvevõ elégedettségét kivívó
rendezvény.  (F. L.)

A könyvtáros-
asszisztens-képzés

szervezõinek
és oktatóinak

országos
tapasztalatcseréje

az OSZK-ban

2001. június 5-én a könyvtáros-
asszisztens-képzés szervezõit és
oktatóit hívta országos tapasz-
talatcserére a Könyvtári Intézet
oktatási osztálya.  Az összejö-
vetelre a képzõhelyek (tíz me-
gyei könyvtár és a FSZEK, az

OSZK, az OMIKK, az Esz-
terházy Károly Fõiskola, vala-
mint a Dialóg Informatikai Is-
kola) munkatársain kívül az
IKSZ-MKE oktatási-képzési
munkabizottsága tagjai is hiva-
talosak voltak.

A vendégeket elsõként Dip-
pold Péter, a Könyvtári Intézet
igazgatója üdvözölte, s röviden
vázolta az újjászervezõdött in-
tézet terveit, elképzeléseit, kon-
cepcióját.

Ezután a tapasztalatcsere
szükségességét és idõszerûségét
indokolta Bartos Éva az okta-
tási osztály részérõl. 1995-tõl
kezdve, a könyvtárosasz-
szisztens-képzés legutóbbi jogi
szabályozása, vizsgakövetelmé-
nyeinek meghatározása óta, az
egyes képzõhelyek � néhány
kivételtõl eltekintve � szinte
semmit sem tudnak egymás
mûködésérõl, tevékenységérõl.
Ugyanakkor ez a képzési for-
ma, minden szabályozottsága
ellenére is, az évek során sok
problémát hozott a felszínre.

A középfokú szakképzés vál-
tozatos múltjának, a tananyag
egységesítésére irányuló folya-
matos törekvéseknek az áttekin-
tése után a jelenlegi helyzet ér-
zékeltetésére Bartos Éva a kép-
zõhelyektõl kapott elõzetes in-
formációkból emelt ki jellegze-
tes eltéréseket. A képzés meg-
szervezése, kereteinek megha-
tározása tekintetében ugyanis
igen széles skálán mozognak a
megoldások.

Néhány példa: maga a kép-
zési idõtartam négy hónap és
egy év között mozog, a teljes
óraszám kétszáztól ötszázig, a
képzés volumene tíztõl har-
mincöt fõig változik. Még en-
nél is változatosabbak a tantár-
gyak, az ismeretkörök, melye-
ket a vizsgakövetelmények

�visszafordításából� alakítottak
ki a képzõhelyek: a könyvtár-
tan témacsoport például 12 és
33 óra között, a dokumentum-
ismeret 10 és 28 óra között, a
dokumentumleírás 18 és 50 óra
között, az osztályozási ismere-
tek 6 és 35 óra között, az olva-
sószolgálati ismeretek 15 és 32
óraszám között mozog.

Tartalmi eltérések is akad-
nak: van, ahol külön könyvtár-
történeti ismereteket is taníta-
nak, van, ahol tájékoztatást is
(noha nincs a követelmények-
ben), van, ahol kötészeti és le-
velezési vagy éppen munkaerõ-
piaci stb. ismereteket is beik-
tattak a programba, s igen vál-
tozatos a kép a számítástechni-
kai felkészítés tartalmát és óra-
számát illetõen is.

Tehát azt lehetett már kiin-
dulásként megfogalmazni, hogy
a könyvtárosasszisztens szak-
képzés, mivel jelenleg az egyet-
len iskolarendszeren kívüli
alapképzési forma, általában
nem arra készít fel, amirõl a
rendelet szól, hanem mindenre,
amire szükség lehet a könyv-
tárban (�fölfelé� is, �lefelé� is).

A képzõhelyeken igyekeznek
mindent �belegyömöszölni�,
hogy a végzettek lehetõleg min-
denféle könyvtári munka elvég-
zésére alkalmasak legyenek.
Mivel a képzésnek nincs köz-
ponti, egységes tematikája, ezt
minden képzõhely kétévente
maga alkotja meg, s a szakértõi
véleménnyel felszerelt képzési
terveket a területileg illetékes
munkaügyi központok engedé-
lyezik.

Az általános helyzetkép fel-
vázolása után a képzõhelyek
képviselõi mondták el eredmé-
nyeiket, nehézségeiket:  Kiss
Katalin (FSZEK, Budapest),
Bajusz Jánosné (Somogyi-
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könyvtár, Szeged), Winkler
Csabáné (megyei könyvtár,
Gyõr), Tõzsér Istvánné (megyei
és városi könyvtár, Eger), Csá-
ti Péterné (megyei könyvtár,
Szolnok), Pappné dr. Angyal
Ágnes (megyei könyvtár, Deb-
recen), Litauszky Györgyné
(megyei könyvtár, Békéscsaba),
Ferik Ibolya (megyei könyvtár,
Salgótarján), Németh Tiborné
(megyei könyvtár, Szombat-
hely), Katona Anikó (megyei
könyvtár, Pécs).

A felszólalók szinte egyön-
tetûen visszatérõ kulcsszavai: az
egységes tematika hiánya, a tan-
könyv, jegyzet megoldatlansá-
ga, az oktatási segédletek hiá-
nya, a gyakorlati felkészítés
gondjai, a tantárgyak arányait és
mélységét övezõ bizonytalansá-
gok, a vizsgakövetelmények
bizonyos aránytalanságai, a
vizsga lebonyolításának admi-
nisztratív nehézségei.

A képzõhelyek képviselõin
kívül dr. Kovács Mária fõisko-
lai docens (Szombathely) is szót
kért. Megerõsítette, hogy a kép-
zés céljához (nem a �szükség-
hez�) kell hozzárendelni a tan-
anyagot, ez helyre tenné a tár-
gyak egyensúlyát is. Hangot
adott annak a véleményének is,
mely szerint az iskolai könyv-
tárosokat nem lenne szabad
könyvtárosasszisztens szinten
képezni (gyakori ugyanis, hogy
a munkáltatók �beérik�ezzel a
képzéssel).

 A szünet után elõször az
oktatási osztály 2001. évi mun-
katervében szereplõ könyvtáros-
asszisztens-vizsgálat kérdõív-
tervezetét ismertette Cselényi
Imre, az osztály munkatársa.

A felmérés az 1995 óta, azaz
a 16/1994. (VII. 8.) MKM ren-
delet melléklete 46. sorszáma
alatt kiadott könyvtáros-

asszisztens szakképesítés szak-
mai követelményei szerint meg-
rendezett tanfolyamok végzett-
jeinek pályafutását követné nyo-
mon.

A végzett hallgatóktól össze-
gyûjtött adatokat kérdõíves in-
terjúkkal, a munkáltatói oldal
tapasztalataival is kiegészítik
majd. A felmérés lebonyolítá-
sához a képzõhelyektõl kérte a
hallgatói névsorokat, esetleg a
kérdõívek kitöltetését is (ahol
van erre kapacitás).

Ezt követõen Bartos Éva ja-
vaslat-csomagot terjesztett elõ,
mely az iskolarendszeren kívü-
li könyvtáros alapképzés egysé-
gesítésére, tartalmi korszerûsí-
tésére vonatkozik.

Ismertette azt az elképzelt és
már kialakulóban lévõ teljes
körû könyvtárosképzési rend-
szert, melynek egyik pillére a
felsõoktatási intézményekben
folyó informatikus-könyvtáros
alapképzés, valamint az erre
építhetõ felsõfokú szakirányú
szakképzés, az ún. szakosító
vizsga. (Az utóbbi a szakmai
specializáció lehetõségén túl a
közalkalmazotti elõmenetel
szempontjából is jelentõséggel
bír.)

A másik pillér az iskolarend-
szeren kívüli szakképzés, mely
elsõsorban a megyei könyvtá-
rakban, nagy szakkönyvtárak-
ban, a Könyvtári Intézetben stb.
kialakult képzõhelyeken valósul
meg, képzési formáit és tartal-
mát az OKJ szakképesítések
jelentik.

Az Országos Képzési Jegy-
zéken szereplõ szakképzési le-
hetõségeket jószerivel ma még
az asszisztensképzés meríti ki,
noha maga a képesítési rende-
let több olyan könyvtári mun-
kakört is tartalmaz, melyekre
jelenleg nincs képzés (pl. rak-

táros, segédkönyvtáros). E két
nagy pillér fölött ível át s kap-
csolódik mindkettõhöz a 2000-
ben megindult kötelezõ tovább-
képzés a maga akkreditált prog-
ramjaival.

Törökné Jordán Katalin,
ugyancsak az osztály munkatár-
sa, részletesen ismertette azt a
csomagtervet, mely az iskola-
rendszeren kívüli képzési lehe-
tõségeket foglalja össze a
könyvtárak mindennapos gya-
korlatából leszûrt képzettségi
szintek meghatározásával s az
ezekre felkészítõ szakmai kö-
vetelményrendszer megfogal-
mazásával.

A képzési rendszerre vo-
natkozó javaslatot hangsúlyo-
zottan munkaanyagnak tekinti a
Könyvtári Intézet, mely még
sok szempontból kiegészítésre,
kiigazításra vár, de megszüle-
tése után egy világos és átte-
kinthetõ, logikusan egymásra
épülõ képzettségi hierarchia ala-
kulna ki, mely a könyvtáros
pálya karrier-tervezését is lehe-
tõvé tenné.

A javaslatokat követõ hoz-
zászólások többek között azo-
kat a problémákat sorolták elõ,
melyeknek oka a munkakörök-
re elõírt szakképzettségi köve-
telmény és a valós szakember
ellátottság közötti ellentmon-
dásban rejlik. Ezek gyakorta �
szabálytalanul � engedményre,
megalkuvásra kényszerítik a
munkáltatókat.

Dr. Kenyéri Katalin, a
NKÖM könyvtári osztályának
tanácsosa hozzászólásában fi-
gyelmeztetett, hogy a törvény
értelmében könyvtárosnak csak
a felsõfokú végzettségû szak-
ember tekinthetõ, ennek az elv-
nek a betartásával a szakma
presztízsének tartozunk. Arra
kell tehát törekedni, hogy a



2001. július-augusztus Könyvtári Levelezõ/lap 19

nyilvános könyvtárban minden-
képpen diplomás könyvtáros
dolgozzon. Természetesen, a
könyvtári munkaterületeknek és
feladatoknak megfelelõen, meg
lehet tervezni alacsonyabb szak-
képzettségû munkatársak képzé-
sét, foglalkoztatását is. Fontos,
hogy a szakma konszenzusra jus-
son ezekben a kérdésekben.

A zárszóban Bartos Éva a
nap során elhangzottakból a
közeljövõ igen sûrû feladatait
tartalmazó �menetrendet� állí-
tott össze:

� ha a szakma elfogadja egy
egységes képzési rendszer kör-
vonalait és hierarchiáját,

� akkor hozzá lehet kezdeni
a szükséges jogszabályi módo-
sítások keresztülviteléhez,

� el kell készíteni a képzési
formák pontos tananyagait,
programjait, a képzéshez szük-
séges tankönyveket, jegyzete-
ket, segédleteket,

� a képzésben közremûkö-
dõknek az új képzési formákra
felkészítõ tanfolyamokat kell
rendezni,

� több formában is biztosíta-
ni kell a kapcsolattartást, töb-
bek között legalább évenkénti
tapasztalatcserék megrendezé-
sével. (B. É.)

Országos
módszertani
konzultáció
a Könyvtári
Intézetben

A Könyvtári Intézet szervezési
és elemzõ osztálya koordinálá-
sával, megyei és városi könyv-
tári munkatársak részvételével
2001. június 13-án országos
módszertani konzultációra ke-
rült sor az OSZK elõadótermé-

ben. A résztvevõket Dippold
Péter, az intézet igazgatója,
majd Fehér Miklós, az osztály
frissen kinevezett vezetõje kö-
szöntötte. Talán nem is szüksé-
ges hangsúlyozni, hogy mennyi-
re idõszerû volt ez a találkozás.
A könyvtárügy mint egy vonat
halad velünk. Rajtunk múlik,
alakítói vagyunk-e ennek a kö-
zös utazásnak, vagy résztvevõi,
netán elszenvedõi. A Könyvtá-
ri Intézet húzóerõként csatlako-
zott az elõrehaladáshoz.

Szálljanak fel hozzánk erre
a képzeletbeli vonatra � mond-
ta Dippold Péter rövid köszön-
tõje során. A vonat hasonlathoz
kitûnõen kapcsolódott az a négy
téma, melyet a konzultáció szer-
vezõi napirendre tûztek. Mert
nem kevésbé fontos dolgokról
eshetett szó, mint a

� szakfelügyelet felállítása,
létrehozása a frissen aláírt szak-
felügyeleti jogszabály tükrében,

� a nyilvános könyvtárak
jegyzéke, a jegyzékkel kapcso-
latos információk, tudnivalók,

� a könyvtárak szerzõi jog-
gal összefüggõ szolgáltatás-
szervezési tudnivalói

� és a Könyvtári Intézet ok-
tatási osztályának friss hírei.

Kenyéri Katalin (NKÖM
könyvtári osztály) � elsõ elõ-
adóként � bejelentette, hogy a
miniszter aláírta, hamarosan
hivatalosan is megjelenik a
szakfelügyelet felállításáról és
mûködtetésérõl szóló jogsza-
bály.

Túlzás nélkül állítható, hogy
az 1997. évi CXL. törvény ta-
lán legfontosabb követõ jogsza-
bályának megjelenésérõl van
szó. A könyvtári tevékenység a
törvényi tartalom és keretek
révén alapvetõen átalakult. Az
átalakulás továbblendítése, a
könyvtári rendszer rendszersze-

rû mûködtetése, a minõségi el-
várások megvalósulása megkö-
veteli azt a szakmai gondozást,
kontrollt, melynek jogi hátterét
teremti meg a jogszabály. Ke-
nyéri Katalin szólt arról, hogy
a jogszabály hatálya valamennyi
könyvtári tevékenységet folyta-
tó szervezetre kiterjed, a fenn-
tartótól, a nyilvános könyvtárak
jegyzékén való szerepléstõl füg-
getlenül.

Az ellenõrzést azok a szak-
értõk fogják végezni, akik részt
vesznek a tevékenység ellátásá-
hoz szükséges � a Könyvtári
Intézet által szervezett � szak-
felügyelõi képzésen, továbbkép-
zésen. Az iskolai könyvtárak
esetében azok a szakértõk jö-
hetnek számításba, akik a köz-
oktatási szakértõi nyilvántartás-
ban is szerepelnek.

A szakfelügyelet dokumen-
tációjának rendszerezését és õr-
zését a Könyvtári Intézet végzi.

A minisztérium a megyei
könyvtárakkal külön szerzõdést
fog kötni, ebben határozzák
meg a térségi ellátásért felelõs
intézmény szakfelügyeleti rend-
szerben betöltött feladatát.

A nyilvános könyvtári jegy-
zék kapcsán Kopcsay Ágnes
(NKÖM könyvtári osztály) né-
hány beszélõ adatot említett: a
jegyzéken már szerepel vala-
mennyi országos szakkönyvtár,
megyei és városi könyvtár.

A felsõoktatás átszervezése,
az átszervezés pillanatnyi álla-
pota, rendezetlensége azonban
visszatükrözõdik a jegyzékben.
Számos felsõoktatási könyvtár
intézményen belüli státusa, köz-
ponti könyvtári szerepe, hely-
zete bizonytalan, nem is kerül-
tek, kerülhettek így nyilvántar-
tásba.

A legnagyobb problémát
azonban a községi könyvtárak
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körében tapasztalhatjuk. Az or-
szágos nyilvántartás szerinti
mintegy 3200 települési önkor-
mányzat közül csupán 1900
kérte a nyilvántartásba vételt. A
kérés alapján azonban csak
1500 önkormányzati könyvtár
került ténylegesen fel az eddig
elkészült három jegyzék vala-
melyikére.

A számadatok kérdéseket
vetnek fel. Olyan kérdéseket,
melyek megfogalmazása össz-
hangban van az NKÖM könyv-
tári osztálya néhány hónapja
lezárult vizsgálataiban tapasz-
taltakkal.

Van-e s ha igen, milyen
könyvtári ellátás van a kis- és
középtelepüléseken? Megfelel-
nek-e, meg tudnak-e felelni a
települési önkormányzatok a
törvény elõírásainak? Hogyan
lehetne az ellátást ebben a kör-
ben elõsegíteni, fejleszteni?

Fehér Miklós a konzultáció
során említette, hogy többek
között ezekre a kérdésekre ke-
resi a választ a Könyvtári Inté-
zet szervezési és elemzõ osztá-
lya annak az országos, reprezen-
tatív mintavételes kutatásnak a
keretében, amelynek indítására
2001. június végén kerül sor, s
mely vizsgálat témavezetõje
Fogarassy Miklós. Fehér Mik-
lós a program végén meg is
ragadta az alkalmat, hogy a
vizsgálat alá vont hat megye
jelen lévõ munkatársaival külön
egyeztessen a szükséges kér-
désekrõl.

A konzultáció harmadik témá-
ja a szerzõi jog, illetve az e jogot
követni szándékozó könyvtárosi
magatartás, szolgáltatás-szervezés
volt.

Pallósiné Toldi Márta (Szom-
bathely, Berzsenyi Dániel Megyei
Könyvtár) avatott szakértõként
világított rá azokra a tudniva-

lókra, melyek ismerete nélkü-
lözhetetlen az e területen szük-
séges eligazodáshoz, a fogó-
dzók kijelöléséhez. Mert, mint
kiderült, a jogszabályok bizony
sokféleképpen értelmezhetõk, s
egyáltalán nem nyújtják azt a
környezetet, melyben bizonyta-
lankodás nélkül, egyértelmûen
meghatározható a szabályos út.

Az elõadás legfontosabb ta-
nulsága az volt, hogy e terüle-
ten meg kell tartani a folyama-
tos tájékozódást, egyeztetést,
együttmûködést, kapcsolattar-
tást a szakmai szervezetekkel és
képviselettel, valamint a hiva-
talos jogvédõ intézményekkel.
A könyvtáraknak pedig napra
készen figyelemmel kell kísér-
niük a rögzített megállapodáso-
kat, és ezekhez kell alkalmaz-
niuk saját eljárásukat.

Befejezésül Bartos Éva
(Könyvtári Intézet) röviden
szólt az oktatási osztály tevé-
kenységérõl: a közelmúlt két
rendezvényérõl (a könyvtári tan-
székek munkatársainak és az
asszisztensképzést szervezõ in-
tézmények munkatársainak or-
szágos értekezlete), melyet az
oktatási osztály szervezett, s
melyrõl már híradások is jelen-
tek meg a szaksajtóban.

A rendezvény záró gondola-
tait a konzultáció szervezését
irányító Fehér Miklós fogalmaz-
ta meg: megköszönte az elõ-
adók közremûködését, a részt-
vevõk kitartó türelmét és érdek-
lõdését, a témák kapcsán meg-
fogalmazott kérdéseket, észre-
vételeket. Ígéretet tett arra, hogy
a konzultációk az Információs
napok a Könyvtári Intézetben
sorozat keretében folytatódnak.

Az újabb témákhoz az osz-
tály ötleteket, javaslatokat is
vár, szívesen fogad.

Fehér Miklós

Kocsis Lászlóné
(1935-2001)

Az Égiek könyvtárosainak nagy
családja ismét gazdagabb lett.
Mi pedig a Földön szegényeb-
bek. Egy olyan ember távozott
el közülünk, aki életét a könyv-
tárosságnak és családjának
szentelte. Csendben, ahogy élt,
elment, és ez fájdalom mind-
annyiunk számára.

A tatai városi könyvtár nyu-
galmazott igazgatójától búcsúz-
nak mindazok, akik szerették és
tisztelték. A családja (édesany-
ja, fiai, menyei és unokái), a
tatai könyvtár és a megye
könyvtárainak munkatársai,
akik közül sokan az õ nagy
családjába tartoztak. Mindenki-
hez volt figyelmes szava, jó
tanácsa.

1935-ben született Szomo-
ron. Szülei földmûvesek voltak.
1955-ben érettségizett, de akkor
nem adatott meg neki a tovább-
tanulás lehetõsége, dolgoznia
kellett. És tette ezt mindaddig,
míg lehetett. Szinte az utolsó
pillanatig.

1962. május 1-jén állt mun-
kába a tatai könyvtárban. A
munka minden területét hamar
megismerte. Becsülettel, lelki-
ismeretesen végezte feladatait.
Illés Lászlóné, aki az intézmény
vezetõje volt, így írt róla egy-
szer: �Eddig elért eredménye-
inket az õ precíz, szorgalmas
munkája is nagyban segítette.�

1972-ben középfokú könyv-
tárosi képesítéssel vehette át a
könyvtár irányítását. Kisebb
megszakítással nyugdíjba vonu-
lásáig, 1993-ig vezette az intéz-
ményt. Tanult, dolgozott, csa-
ládjával törõdött. Mindezek
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mellett volt energiája társadal-
mi funkciók elvállalására is,
melyeket ugyanolyan lelkese-
déssel végzett, mint mindent.

1977-ben fejezte be a könyv-
tárak vezetõi számára szervezett
KMK továbbképzõ tanfolya-
mot. Majd pedig az akkor érvé-
nyes jogszabályokat és lehetõ-
ségeket kihasználva a szombat-
helyi Tanárképzõ Fõiskolán ál-
lamvizsgázott 1980-ban.

Vezetõi munkájára jellemzõ
volt, hogy mindig elsõként
használta ki a jogszabályok adta
lehetõségeket. Ennek eredmé-
nye lett, hogy a könyvtárban
gazdag helytörténeti gyûjte-
ményt szervezett, alakított ki.
Munkatársaival jól mûködõ el-
látórendszert sikerült szervez-
nie, jelentõsen bõvült a könyv-
tári szolgáltatások köre. Hely-
történeti munkásságához tarto-
zott, hogy elindította a reprint-
kiadásokat, helytörténeti kiad-
ványokat szerkesztett.

A könyvtári munka minden
területének problémáit a szívén
viselte, azokat igyekezett minél
elõbb megoldani. Együtt örült
a sikereknek, eredményeknek
kollégáival.

Munkájának egyik legjelen-
tõsebb területe a helytörténet
volt. Fogékonysága a helytörté-
net iránt már a kezdet kezdetén
megmutatkozott. Korán felis-
merte, hogy a városra vonatko-
zó értékeket gyûjteni kell. Az-
óta is folyamatosan gyûjtötte és
dolgozta fel a különbözõ doku-
mentumtípusokat. Ennek ered-
ménye a mára kialakult helytör-
téneti gyûjtemény, melyet sok
kutató szívesen használ. Egyik
legszívesebben gondozott terü-
lete volt az ún. Magyary-hagya-
ték, odaadóan ápolta Magyary
Zoltán emlékét. Kálmán Attilá-
val közösen dolgozta fel a Ta-

tai Népfõiskola dokumentuma-
it és adta közre 1987-ben. Ren-
geteg anyagot mentett meg Fe-
kete Lajos és Tárkányi Lajos ha-
gyatékából is.

1976-ban alakult meg a Tata
Barátainak Köre, melynek ala-
pító tagja és vezetõ egyénisége
volt. Hosszú idõn keresztül
szerkesztette az egyesület év-
könyveit. Ezekben akkor több
olyan tanulmány jelent meg,
amelyek máshol nem kaphattak
helyet.

A szakma, a könyvtárosi hi-
vatás iránt érzett felelõsségét,
nyitottságát jellemezheti az is,
hogy alapító tagként, a városi
könyvtárak között elsõként lép-
tette be az intézményt a szak-
mai érdekképviseletet ellátó
Könyvtári és Informatikai Ka-
marába (ma Informatikai és
Könyvtári Szövetség).

A könyvtárban jelentkezõ
igények gyors felismerése nyo-
mán, a pályázati alkalmak meg-
felelõ kihasználása eredménye-
ként rövid idõ alatt sikerült el-
indítania a könyvtár gépesítését.

Vezetõi, személyzeti munká-
jának, emberi magatartásának
köszönhetõ, hogy a tatai városi
könyvtárban jól képzett, meg-
bízható munkatársi gárda ala-
kult ki az évek folyamán.

Marika, Marika néni nem-
csak mint könyvtárvezetõ, mint
helytörténész, hanem mint a
város egyik meghatározó köz-
mûvelõdési szakembere is aktí-
van vett részt a város közéleté-
ben. Tagja volt a tanács mûve-
lõdési bizottságának, majd pe-
dig az elsõ önkormányzati cik-
lusban a Mûvelõdési és Okta-
tási Bizottságban hasznosította
tapasztalatait és szakmai tudá-
sát. Munkájának elismeréseként
több kitüntetést kapott. Ezek
közül az egyik, amelyre büszke

volt és nyugdíjba vonulásáig a
könyvtárban õrzött, az Olvasó
Népért mozgalomban elért ered-
ményekért kapott Darvas József
Emlékérem.

Nyugdíjba vonulása után
Tata Városáért Díjra is felter-
jesztették, de azt nem kapta
meg. Pedig a tatai városi könyv-
tár az õ vezetése alatt vált azzá,
ami ma is: a város egyik leg-
nyitottabb, legnagyobb közgyûj-
teményévé.

A közéletben és a társadal-
mi szervezetekben végzett mun-
kája is dicséretre méltó. Mi csak
örökösei vagyunk ennek a mun-
kának, amelyet tovább kell fej-
lesztenünk. Talán a legnagyobb
elismerés számára is az volt, ha
kollégái örültek az elért sike-
reknek.

Köszönet és tisztelet munká-
jáért.

Az utóbbi idõben, betegsége
ideje alatt is beszélgettünk vele
fontos dolgokról, a helytörténeti
gyûjtemény eddig feltáratlan
részeinek feldolgozásáról, a
népfõiskola anyagainak kiegé-
szítésérõl. Lett volna még mun-
ka számára, amit õ is a szívén
viselt és õ tudott a legjobban.

Talán nem is lehetne más a
búcsúzás tõle, mint a fájdalmas
hírt közzé tevõ idézet:
�Elcsitul a szív, mely értünk

dobogott,
Pihen a kéz, mely értünk

dolgozott.
Számunkra Te sosem leszel

halott.
Örökké élni fogsz, mint

a csillagok.�

��
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Lisztes László
(1929-2001)

Búcsúzunk Lisztes Lászlótól, a
Katona József Könyvtár nyugal-
mazott igazgatójától, bibliográ-
fustól. 1929. szeptember 3-án
született Berettyóújfalun. Az
ELTE Bölcsészettudományi
Karán szerzett könyvtáros ok-
levelet 1954-ben. Néhány évig
Budapesten dolgozott, majd
1957 és 1972 között Szegeden,
elõször a Somogyi-könyvtárban,
majd a József Attila Tudomány-
egyetem Központi Könyvtárá-
ban volt könyvtáros. A szakma
minden munkaterületét megis-
merte. 1968-tól 1972-ig a JATE
Központi Könyvtárának igazga-
tóhelyettese volt.

Lisztes László 1972-ben ke-
rült családjával Kecskemétre,
amikor a megyei könyvtár igaz-
gatója lett. Ismert és már elis-
mert könyvtárosként vette át a
megyei könyvtári hálózat veze-
tését. Az évek során a bibliog-
ráfusi ismereteit, valamint a
könyvtáros szakma egyéb terü-
letein szerzett tapasztalatait szá-
mos publikációban és elõadá-
son tette közzé. Az igazgatósá-
ga alatt általa írt és szerkesztett
kiadványok, szakmai jelentések
fémjelzik saját munkáját és a
megyei könyvtár tevékenységét.
Vezetése alatt megtörtént a
könyvtárszakmai munka újjá-
szervezése, korszerûsítése, va-
lamint egy új, szakmailag elhi-
vatott könyvtáros kollektíva
szervezõdött. Lisztes László
1985-ben lemondott könyvtár-
igazgatói megbízatásáról, és
tudományos fõmunkatársként
dolgozott tovább az intézmény-
ben 1990-ig, nyugdíjazásáig.

A könyvtárak gyûjtemény-
szervezése, a sajtótörténet és a
bibliográfiai tevékenység gya-
korlati kérdései foglalkoztatták
élete végéig. Országos hírû
szakemberré vált ezeken a te-
rületeken. Szakmai munkáját a
könyvtáros társadalom megbe-
csülte. Több szakmai kitüntetést
kapott, a legjelentõsebb a Sza-
bó Ervin-emlékérem és az MKE
Emlékérem. A bibliográfusok
országos szakmai szervezetének
egy évtizedig volt elnöke.

A megye helytörténeti kuta-
tóinak ma is a legfontosabb
kutatási segédletei az általa
szerkesztett bibliográfiák, reper-
tóriumok: például a Könyvek
Bács-Kiskun megyérõl, 1976.;
Bács-Kiskun megye sajtóbibli-
ográfiája, 1988.; Ezer írás az
Alföldrõl, 1995.; Könyvek,

könyvrészletek Kecskemétrõl,
1996.; Forrás repertórium
1969�1998.

Nyugdíjasként az Alföldi
Tudományos Intézet több kuta-
tási programjában dolgozott. Új
szakmai környezetében is meg-
becsüléssel, szeretettel vették
körül a munkatársai. Élete utol-
só napjaiban is tevékenyen szer-
vezte a csapatot, a támogatókat
nagy vállalkozásához, a Kecs-
kemét város 100 éve: történeti
kronológia címû munkához.

Bács-Kiskun megye jelentõs
könyvtári szakemberétõl, ki-
emelkedõ bibliográfusától bú-
csúzunk. Munkássága része a
magyar könyvtártörténetnek,
munkái a megye kulturális
örökségének.

a Katona József Könyvtár
munkatársai

Thomas Ender
akvarelljei az akadémiai könyvtár weboldalain

(Részletek
számítógépes
rovatunkban)
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Tudománytörténeti
CD-ROM-ok

az oktatás szolgálatában

A Kossuth-díjas Millner Tivadar akadémikus
munkásságát bemutató mûvével az Országos
Mûszaki Információs Központ és Könyvtár im-
már negyedik tudománytörténeti alkotásával je-
lentkezik. A Magyar tudomány és technika nagy-
jai címû sorozat májusban megjelent új tagja az
izzólámpák spiráljához alkalmas volfrám elõál-
lítása kutatójának életmûvét ismerteti. A CD
eredeti terjedelmében közreadja a neves vegyész-
mérnök és anyagtudós írásai többségét, ismerteti
szabadalmait, de bemutatja a volfrámkutatás tör-
ténetén keresztül a találmányt meghatározó tu-
dományágak � a fizika, a kémia és a metallurgia
� kölcsönhatását és szemléletváltozásait is.

E tudománytörténeti CD-ROM-ok sorát Marx
György The Voice of the Martians címû könyvé-
nek elektronikus változata nyitotta meg, amely
annak a húsz magyar szakembernek a tevékeny-
ségét ismerteti részletesen, akik meghatározó
szerepet játszottak az atomenergia-felhasználás
megteremtésében, a számítógép megalkotásában,
a modern repülés kifejlesztésében.

A Magyarok a világ tudományos és mûszaki
haladásáért címû mû 83 olyan magyar és ma-
gyar származású tudós, mérnök és feltaláló �
közöttük természetesen valamennyi Nobel-díja-
sunk � életmûvét mutatja be, aki az egyetemes
tudománytörténetben is számon tartott értéket
hozott létre. A holográfia atyjaként közismert
Gábor Dénes munkásságát méltató alkotás az
1971. évi Nobel-díjjal kitüntetett tudós és felta-
láló születésének századik évfordulójára állít
méltó emléket az információelmélet, az elekt-
ronoptika, a plazmafizika, illetve a társadalmi-
gazdasági innováció-kutatás terén kiemelkedõt
alkotott hazánkfiáról.

E tudománytörténeti CD-ROM-ok rendkívül
gazdag ismeretanyagukkal, a multimédia-techni-
ka adta lehetõségek kihasználásával, a hangzó-

anyagok, álló- és mozgóképi illusztrációk válto-
zatos alkalmazásával igen értékes tudásanyagot
képviselnek, és kedvezõ áruk miatt elérhetõk
valamennyi alap- és középfokú tanintézmény
számára.

Árkos Iván

Két biográfiai index
adatbázis formájában:

A Magyar Életrajzi Kalauz
és a Magyar Életrajzi Index

Amikor az ember elemzést készít valamilyen
tájékoztató eszközrõl, nem igazán tudhatja, ho-
gyan fogadják azt az érintettek. Az OMIKK
Mûszaki cikkek a magyar idõszaki kiadványok-
ban címû bibliográfiájáról és a FSZEK irodalmi
adatbázisáról írva az volt a félelmem, hátha az
adott intézményekbe sem tudok bejutni többé. A
gyakorlatban szerencsére nem fenyegetett ez a
veszély, legalábbis ilyen okból, s remélem, most
sem fog.

Két alkalommal hívta fel a figyelmet a Petõfi
Irodalmi Múzeum adatbázisaira Nagy Csaba a
Katalist levelezõlistán. Elõbb március 29-én a
Magyar Életrajzi Indexre, az abban szereplõ
mintegy 77 ezer személyre. Május 3-án már 86
ezer tételrõl számolt be, ekkor mellette két má-
sik adatbázist említett, a Díjak és díjazottak 1945
után és a Kortárs magyar írók bibliográfiája címû
vállalkozásokat. Érdeklõdésemet a Magyar Élet-
rajzi Index keltette fel leginkább, mert régóta
szimpátiával figyelem egy másik hasonló vállal-
kozás, a Magyar Életrajzi Kalauz próbálkozása-
it, látom azt, milyen nehezen jut támogatáshoz.
Errõl az adatbázisról már több közlemény, hír-
adás jelent meg (például Németh Tibor: Egy nagy
vállalkozás hátterérõl = Vas Megyei Könyvtárak
Értesítõje, 24. évf. 1994. 1. sz. 22�25. p., Né-
meth Tibor: Magánvállalkozás és közszolgálat:
Magyar Életrajzi Kalauz = Könyvtári Levelezõ/
lap, 7. évf. 1995. 12. sz. 39�41. p.), sor került
néhány bemutatóra, mintegy egy évvel ezelõtt
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megjelent az anyaga CD-ROM-on, s részletesen
lehet róla olvasni a kiadó MABI BT. honlapján
(http://www.mabi.hu) (Történet, Koncepció,
Gyarapodás stb.). Bár itt a MABI BT. címét lát-
hatják, alapvetõen egyszemélyes vállalkozásról
van szó, egy ember, Németh Tibor áldozatos,
kitartó munkájának az eredményérõl, aki a cell-
dömölki Kresznerics Ferenc Városi Könyvtár
dolgozója, de az adatbázist kizárólag munkaidõn
kívül építi.  Az utóbbi idõben az adonyi
ISYSLAB KFT.-vel való együttmûködés ered-
ményeként fejlesztik (tovább) az internetes vál-
tozatot. Másfél évtizedes gyûjtõmunkáról olvas-
hatunk, megismerkedhetünk a biográfiai index
mûfajával, a legfontosabb külföldi és hazai pél-
dákkal, a külföldiek között piacvezetõ World
Biographical Indexszel egy érdekes összehason-
lító táblázat is található a http://www.mabi.hu/
index1.htm címen. A magyarok között a
Hungarika Névkataszter mellett az igazán friss-
nek mondható Magyar Életrajzi Indexre is vo-
natkozik hivatkozás, így a http://www.pim.hu
címen könnyen eljuthatunk hozzá. A Petõfi Iro-
dalmi Múzeum rendkívül elegáns honlapján az
ADATBÁZISOK menüpontot választva felhasználói
nevet kell megadnunk, a jelszót pedig rövid idõn
belül e-mailben kapjuk a rendszertõl.  (Köszön-
jük a lehetõséget.) Ha ennek birtokában belé-
pünk, már hét adatbázis címét láthatjuk (Magyar
Életrajzi Index, Magyar írók sírjai, A becsület-
rend magyar lovagjai, Díjak és díjazottak 1945
után, Kortárs írók bibliográfiája, Diplomások
adattára, Budapest topográfia). Ha ezek közül
eredeti elképzelésünknek megfelelõen a Magyar
Életrajzi Indexet választjuk, elõször a készítõk
adatait láthatjuk (fõszerkesztõ Nagy Csaba, szak-
tanácsadó Viczián János, munkatársak Andor
Csaba, Bakó Éva, Thuróczy Gergely), továbbá
ismertetést olvashatunk. Mindenkinek azt aján-
lom, hogy inkább a képernyõrõl olvassa el ezt a
mintegy egyoldalas szöveget, de legalábbis ne
egybõl nyomtassa, mert ami a nyomtatási képnél
még egy oldalnak mutatkozik, az a nyomtatás-
kor már 36 lesz, minden oldalra egy sort nyom-
tatva. Az adatbázis céljaként itt is megismerked-
hetünk azokkal a szempontokkal, amelyek miatt
általában egy biográfia indexet létrehoznak. Azt
is megtudhatjuk, hogy õk konkrétan milyen szem-
pontok alapján dolgoznak, milyen kiegészítõ
forrásokat használnak, külföldi és hazai elõké-
pekre azonban nem történik utalás.

Mivel a Magyar Életrajzi Kalauzzal sok ha-
sonlóság mutatkozik, úgy gondoltam, érdemes
megvizsgálni, mit dolgoznak fel, milyen adato-
kat vesznek fel, és azokat hogyan teszik vissza-
kereshetõvé. A Magyar Életrajzi Kalauz eseté-
ben a CD-ROM-os változat anyagát vizsgáltam,
amely a 2000. márciusi feldolgozottságot mutat-
ja, 114 ezer rekordot. (2001. június 30-án 144
ezer tétel felett tartanak a feltárásban!) Mivel
számos intézményben megtalálható ez az elõfi-
zetõknél, ugyanakkor az interneten is ezt az
anyagot tették elérhetõvé ingyen kipróbálásra,
akiknél nem zárták be a könyvtárat vagy a zárt
ajtók mögött dolgoznak, most nyáron szakítsa-
nak rá idõt, hogy kipróbálják, érdemes lesz-e
majd a jövõben pénzért is elõfizetni a továbbfej-
lesztett, a jelenlegi cikkben ismertetett lehetõsé-
geket is felülmúló internetes változatra a
www.mabi.hu címen. A Magyar Életrajzi Index
is folyamatosan fejlõdik, az említett bemutatás
már 89 761 (a múlt héten 89 542, mire megné-
zik, bizonyára jóval több lesz,) rekordról és 492
forrásról beszél (mire megnézik, ez már valóban
jóval több lesz, már a mai nap, július 10-e folya-
mán 89 799 tétel és 493 forrás olvasható), a
Magyar Életrajzi Kalauz esetében a honlapon
jóval kevesebbet, 145-öt számolhatunk meg.

Keresési szempontok a két adatbázisban,
a keresési lehetõségek általános bemutatása

Magyar Életrajzi Kalauz Magyar Életrajzi
Index

Keresett személy neve 1. Név
Születési dátum 5. Születési dátum
Halálozási dátum 7. Halálozási dátum
Születési hely (megye) 11. Megye
Születési hely (helység) 4. Születési hely
Mûködési hely (megye)
Mûködési hely (helység)
Foglalkozás 9. Foglalkozás
Oktatási tevékenység
Tudományos fokozat
Akadémiai tagság
Kitüntetések
Névváltozatok 2. Névváltozat
Álnevek
Adateltérések
Egyéb adatok
Hivatkozások

3. Lánykori név
6. Halálozási hely
8. Nemesi rang
10. Nemesi elõnév
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Láthatjuk, hogy a Magyar Életrajzi Kalauz-
ban (a továbbiakban MÉK) tizenhét, a Magyar
Életrajzi Indexben (a továbbiakban MÉI) tizen-
egy szempont közül lehet keresni. Ezek közül
hét megegyezik (amelyek a legalapvetõbbnek
mondhatóak), tíz, illetve négy egyedi van a
másikhoz képest. (A MÉK esetében megtartot-
tuk az eredeti sorrendet, a MÉI esetében ezt a
sorszámokkal próbáltuk jelezni, az eredetiben
nincs számozás.)

Az elsõ három szempont (név, születési idõ,
halálozási idõ) szerinti keresés lényegét tekintve
megegyezik a két adatbázisban, nem indexlistát
kapunk, hanem bizonyos keresési kritériumokat
beírva az azoknak megfelelõ nevek listáját kap-
juk meg.

A további keresési lehetõségek esetében a
Magyar Életrajzi Kalauzban már indexlistáról
válogathatunk, tehát a listán felismerve láthat-
juk, hogy adott szempontra vonatkozóan milyen
választási lehetõségek vannak, s melyikhez (me-
gye, település, foglalkozás stb.) hány tétel kap-
csolódik. Ezzel ellentétben a Magyar Életrajzi
Indexben az összes többi szempont esetében is a
pontos vagy a csonkolt keresés közül választha-
tunk, nincs lehetõség arra, hogy valamire ráis-
merjünk, mindent úgy kell kitalálni vagy korábbi
keresések eredményét tanulmányozva kitapasz-
talni.

A legfontosabb különbség az, hogy míg a
Magyar Életrajzi Kalauzban ezek a szempontok
szinte tetszés szerint kombinálhatóak egymással,
addig a Magyar Életrajzi Indexben mindig csak
egy kiválasztott szempont szerint kereshetünk,
kombinációs lehetõség nincs.

Az egyes keresési lehetõségek bemutatása,
összehasonlítása

A mindkét adatbázisban elsõként felajánlott ke-
resési szempont, a név esetében ennek még
nincs igazán nagy jelentõsége, hiszen a nevek
jelentik azokat az egyedeket, akikhez a más szem-
pont szerinti keresés esetében is el akarunk jut-
ni, így ezekbõl annyi van, ahány tétel, rekord
szerepel az adatbázisban.

Ha esetleg a név teljes mértékben megegyezik,
akkor is meg lehet különböztetni õket más szem-
pont alapján, a keresés eredményeként kapott talá-
lati listán a MÉK-ben a születési és a halálozási
dátum szerepel, a MÉI-ben a foglalkozás.

A MÉK esetében a képernyõ bal oldalán levõ
találati lista mellett, jobb oldalon levõ ablakban
automatikusan megjelenik a listán elsõként szereplõ
személyhez kapcsolódó tétel.  Ha a listán bármelyik
kiválasztott névre rákattintunk, akkor az ahhoz tar-
tozó adatokat láthatjuk. A MÉI-ben tíz találatot látunk
együtt, teljes tétel csak akkor jelenik meg a lista
alatt, ha valamelyikre rákattintunk.

Ha nem az elsõ tíz között volt, akit kerestünk,
akkor természetesen tízesével léphetünk elõre a
listán. Ha elég pontosan céloztunk, akkor nincs
jelentõsége annak, hogy csak tízet léphetünk elõ-
re. Ugyanakkor ebben az esetben a keresés ered-
ménye pótolhatja az indexlista hiányát, ha csak
egy kezdõbetût írunk be, akkor az adott betû
elejétõl látjuk az indexet, ahova elvileg bárhol be-
léphetünk.

SZÜLETÉSI DÁTUM

MÉI:  A szokásos módon szerepel a pontos
keresés és a csonkolt keresés lehetõsége, de a
pontos keresésre kattintva azt a figyelmeztetést
kapjuk, hogy ezt a mezõt csonkoltan keressük.

Lehet hónapra, napra is keresni, ha pontosan
tudjuk, miképp írják (hol van szóköz, pont, a
hónapot római számmal írják).

Attól függõen, hogy hány számjegyet írunk, ke-
reshetünk egy évezredre (egy számjegy, egy 1-es,
ez nem nagyon ajánlatos), évszázadra (ha nem jár le
a keresésre szánt 30 másodperc, ami után a kere-
sés eredménye helyett angol nyelvû üzenetet kapha-
tunk), évtizedre, évre, hónapra (de ez elõtt egy adott
római számmal kezdõdõ hónapra, s ugyanígy egy
adott nap mellett adott számjeggyel kezdõdõ napra
is, természetesen csak az adott éven és hónapon
belül).

Egy példával illusztrálva: 1823. X � 34 találat. A
XI. és a XII. is beleértendõ, ahogy az I és V kez-
detû öt, illetve négy hónapra együtt is lehet keresni,
de nem valószínû, hogy ez lett volna az adatbázis
szerkesztõinek eredeti szándéka.  1823. X. � 13
találat, 1823. X. 1 � 6 találat (1. és 10�19. lehet),
1823. X. 1. � 0 találat, 1823. X. � 13 vagy 1823.
X. 13. � 3 találat.

MÉK: Itt is év, hó, nap szerepel, de arab
számokat kell írni egy ûrlapba, így a hónap és
a nap is maximum kétjegyû lehet, ha csak egyet
írunk, akkor azt egyesnek veszi. Lényeges kü-
lönbséget az jelent, hogy kétszer lehet az évet,
hónapot, napot beírni, így tetszõleges idõinter-
vallumra is kereshetünk, amit mi határozhatunk
meg. A másik eltérés az, hogy nem csak az éven
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belül lehet szûkíteni a hónappal és nappal. Lehet
keresni akár egy adott hónapban születettekre (ez
azonban nem ajánlatos, nagyon megdolgoztatja a
gépet). Az viszont természetes, hogy adott napra
vagy napokra (hónappal együtt) keressünk, így
megtudhatjuk, hogy 233 október 1-jén, 430 októ-
ber 1-jén vagy 2-án született személy van az adat-
bázisban.

A halálozási dátumra való keresés módja mind-
két adatbázisban megegyezik a születési dátuméval.
A különbséget csak az jelentheti, hogy a MÉK-ben
természetesen a születési és halálozási dátum (vagy
még inkább két idõtartam, például az 1890-es évek-
ben születettek és az 1970-es években meghaltak)
is kombinálható egymással. (Az eddig bemutatott
három szempont esetében csak szûkítésrõl, logikai
ÉS-rõl lehet szó.)

SZÜLETÉSI HELY (MEGYE) (MÉK) és MEGYE

(MÉI)
Tapasztalataim mondatják azt, hogy a MÉI-

ben a MEGYE a születési helyre vonatkozik, mert
a születés helye után van megadva zárójelben, a
halálozás helye után nincs. A már korábban
említett feldolgozási módnak megfelelõen nem
kapunk listát, hanem a saját ismereteink alapján
próbálkozhatunk. A mai Magyarország megyéi-
nek nevét beírva csonkolt kereséssel Pest emel-
kedik ki 4370 találattal, Csongrád 2075, Vas
1735. Mivel, mint már említettem, a találati lis-
tát tízesével kapjuk meg, Pest megye esetében,
ha a lista végére akarunk érni, további 436 kat-
tintásra van szükség. Nem csak az elsõ név alap-
ján érdemes keresni, hiszen például Borsod 1613,
Abaúj 989, Zemplén 1059, Szabolcs 1249,
Szatmár 1074 találatot ad. Hogy mekkora ezek
között az átfedés, illetve mennyi olyan van,
amelyik csak az egyikben vagy a másikban van
meg, az csak a teljes listák összehasonlításával
lenne megállapítható, de nagy valószínûséggel
egy lista végignézésére is csak kevesen vállal-
koznak.

A megyék szerinti kereséskor koncepcio-
nális különbség van a két biográfiai index kö-
zött. A MÉK a jelenlegi megyebeosztás alap-
ján a mai Magyarország területén születettek-
nél az aktuális közigazgatási besorolást adja
meg, a történelmi Magyarország területéhez
tartozó településeknél pedig a történelmi me-
gyebeosztást az 1913. évi besorolás alapján.
A MÉI mindig az illetõ születése idején érvé-
nyes közigazgatási besorolást alkalmazza. Ér-

vek találhatók mindkét megoldás mellett: a hasz-
nálói praktikum a MÉK-et, a filológia hûség a
MÉI-t igazolhatja. Ez a megközelítésbeli különb-
ség általánosságban is rányomja bélyegét mind-
két adatbázisra.

A MÉK esetében ez az elsõ keresési szempont,
ahol az indexlistát nézhetjük át, így megállapítható,
hogy itt is Pest a listavezetõ 24 529-cel, de Gyõr-
Moson-Sopron került a második helyre 3265-tel.
Elvileg erre is lehetne önmagában keresni, de ez
nem nagyon ajánlatos.

Ha némileg szûkítünk, például az 1800 és 1899
között a megyében születetteket keressük, akkor az
1028 névbõl álló listát mintegy fél perc alatt meg-
kapjuk, ebben szabadon mozoghatunk, s bárme-
lyikre kattintva rövid idõ alatt láthatjuk mellette a
teljes rekordot. (Némi gyakorlat kell hozzá, hogy
megtanuljuk, hogyan tudjuk az indexlistáról kivá-
lasztott szempontot bevinni a keresõkérdésbe, zá-
rójeleket, ÉS, VAGY, NEM operátorokat elhelyez-
ni, ha már az elsõ három utáni szempontokat akar-
juk kombinálni, de megéri.

A http://www.mabi.hu/index1.htm címen, a KE-
RESÕPROFIL menüpontban bemutatott példában a
Vas megyei, de nem szombathelyi származású,
XIX. században született történészek � négy szem-
pont kombinálása � keresésének módját láthat-
juk.)

SZÜLETÉSI HELY (HELYSÉG)
Természetesen jóval több településrõl van szó,

mint megyérõl, de egy településre jóval keve-
sebb személy jut, s a megyékhez képest sokkal
nehezebb kitalálni, melyekrõl lehet szó, pedig a
MÉI-ben az eleve ismertek mellett a többi ese-
tében erre kényszerülünk. A MÉK-ben a listán is
felfigyelhetünk Tenkegörbed vagy Terebesfejérpatak
nevére, hogy egy-egy tételben szereplõ neveket
említsünk. A csúcstartó persze Budapest 19 601-
gyel, azt meg ne is próbáljuk elképzelni, hogy ha-
sonló nagyságrendû névnek a tízesével való átnézé-
se mit jelenthet a MÉI-ben. Most még csak 15 608
van Bp. rövidítés alatt (aki Budapesttel próbálko-
zik, az 0 találatot kap),  de az adatbázis folyamatos
feltöltése során természetesen ez a szám is növek-
szik.

 MÛKÖDÉSI HELY (MEGYE) és MÛKÖDÉSI HELY

(HELYSÉG) csak a MÉK-ben található, de ezek az
elõzetes várakozásaimmal szemben csak akkor
szerepelnek, ha a születési hely hiányzik, tehát azt
pótolják. További fejlesztés lehetõsége lenne en-
nek a kiterjesztése. Sokszor sokkal szorosabb kap-
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csolatot jelent az, ha valaki egy településen tevékeny-
kedett, mint hogy ott született vagy halt meg. Ugyan-
akkor természetesen olyan kategóriáról van szó, amely
sokkal nehezebben ragadható meg egyértelmûen. A
MÉI-ben szereplõ HALÁLOZÁSI HELY az, amit egy-
értelmûen hiányolhatunk a MÉK-bõl.

A FOGLALKOZÁS még az a kategória, ahol
összehasonlításra kínálkozik lehetõség. A MÉK
esetében természetesen a listát áttekintve tudjuk
a leggyakrabban elõfordulókat kigyûjteni, a MÉI-
ben próbálkozásra kényszerülünk. Néha megle-
põen közel van egymáshoz a két szám � (elöl a
MÉK adatai) író  5267, 5297, költõ 3209, 3206
�, máskor rendkívül jelentõsek az eltérések, de
ez abból is fakadhat, hogy másképp szabták meg
a kategóriákat, s persze a feldolgozott források
jellegébõl is. Ügyvéd 1440, 2909, országgyûlési
képviselõ 2052, 3826, de festõmûvész 7047,
3583, pedagógus 6293, 415 (ott mellette tanár
1080), fogorvos 1780, 166. A MÉK-ben az ok-
tatói tevékenység csoportjába tartozó kategóriá-
kat (kilencféle összesen) a MÉI-ben a FOGLAL-
KOZÁS kategóriájában találhatjuk, a MÉK csúcs-
tartói: egy. tanár 5933, 3514, egy. docens 1577,
278, fõisk. tanár 1354, 595.  Ha egy személynél
több foglalkozás is szerepel, mindkét adatbázis-
ban akármelyikre lehet keresni.

Az 54 féle TUDOMÁNYOS FOKOZAT közül az
orvostud. kand. 1855 és a mûsz. tud. kand. 1204
a csúcstartó, ezeket a MÉI-ben nem kereshetjük.
Az AKADÉMIAI TAGSÁG öt fokozata közül az MTA
r. tagja (786) a legnépesebb a MÉK-ben.

A KITÜNTETÉSEK között rengetegféle van a
MÉK-ben (a honlap szerint 912), de a listán csak
a rövidítések találhatók meg, feloldásuk csak a
SÚGÓBAN, a KITÜNTETÉSEK MEGTEKINTÉSE címû
részben, a rövidítések betûrendjében. Ez azt je-
lenti, hogy ha adott díjat keresünk, nem mindig
van könnyû dolgunk, mert a díjak teljes elneve-
zésük szerint nincsenek betûrendben, pl. a Föl-
des Ferenc-díj (FF) megelõzi a Farkas Gyula-
díjat (FGY). Szükség lenne tehát a másik szem-
pont szerinti betûrendes listára is, ugyanakkor az
is jó lenne, ha az indexlistán egybõl is megkap-
hatnánk egy adott rövidítés feloldását. (Hogy ez
technikailag nem lehetetlen, azt bizonyítja, hogy
a tételeknél, ahol a leírásban a rövidítések szere-
pelnek, egy kattintással bármely rövidítés felol-
dását megkaphatjuk.)

A NÉVVÁLTOZATOK kategória közös még, csak
a MÉK-ben szerepel az ÁLNEVEK, ADATELTÉRÉ-

SEK, EGYÉB ADATOK és HIVATKOZÁSOK, erre az utób-
bira még visszatérünk.

Abban az esetben, ha nem jár le a keresési idõ,
a MÉI-ben csonkolt, üres mezõvel kereshetünk a
mezõben található tételek teljes számára. Így a NÉV-
VÁLTOZATOKról sikerült megtudni, hogy 8076 tétel-
ben fordul elõ, míg a csak ebben az adatbázisban
szereplõ LEÁNYKORI NÉV kategóriában csak 347 adat
van, ez a szám elég alacsonynak tûnik. Épp ezért
persze ezeknek az átnézésére még vállalkozhatunk.
A listán itt is a név szerepel, s a találatokat is ezek-
nek a neveknek a betûrendjében kapjuk meg (mint
mindig). Például Altai Margit leánykori neve
Gomperz. Leánykori névként csak a vezetéknév
szerepel a legtöbb esetben, amikor már elõbb, más
névváltozatban szerepelt a keresztnév. Vigyázni kell
tehát, nehogy túlságosan specializáltan keressünk.

A MÉI egyedi sajátossága a NEMESI RANG és a
NEMESI ELÕNÉV szerinti keresési lehetõség. A neme-
si rangok közötti nem kellõ tájékozottságomat azzal
ellensúlyozhattam, hogy a kezdõbetûre csonkolva
kerestem.

Sokszor nem volt találat (A, C, D, E, I, J), de
az 1061 B mind br., az 1417 G mind gr., míg F
(fõhg.) csak hét,  K (kir. hg.) pedig mindössze négy
volt, hogy mi a 68 H és a 79 L, s mit rejtenek az
abc második felének betûi, késõbbre hagytam. A
nemesi elõnevek között hiába is kerestem murányit,
mur 21, ezen belül muraközi kettõ van, s akit szent-
györgyvölgyi és galántai br.-ként találtam meg, az a
galántaiak között nem szerepelt.

Visszatérve a MÉK-ben található HIVATKOZÁ-
SOKhoz.  Ez a kategória a feldolgozott forrásokat
jelenti. Ha egy ilyen indexben semmi más nem is
lenne, két dolognak mindenképp szerepelnie kelle-
ne a tételekben: a névnek és a forrásoknak. (Ez
persze túlzás, a nevek mellett szükség van még
azonosító adatokra.)

Egy adott nevet azért nézünk meg benne, hogy
megállapítsuk, mely forrásokban találhatunk részle-
tesebb információkat az adott személyrõl. A MÉK-
ben keresési szempont is a forrás. Ez azért fontos,
mert az indexlista alapján könnyen meg tudjuk álla-
pítani, milyen mértékben van feldolgozva az adott
munka. (Látható például, hogy Szinnyei József
Magyar írók élete és munkái címû mûvébõl csak az
elsõ kötet van feldolgozva teljes mértékben, 2556
tétellel (SZMI I.), a további köteteknek csak egy
része szerepel mintaként, egy tétellel.

Mivel ezt a munkát teljes egészében megjelen-
tette az Arcanum, ugyanakkor korlátozott a feldol-
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gozási kapacitás, az adott idõtartam, például egy
hónap alatt bevihetõ tételek száma, érthetõ, hogy
nem ennek a feldolgozása a legfontosabb.

A MABI honlapján a forrásjegyzékben (http://
www.mabi.hu/forras.htm) már csak az elsõ kötet
szerepel. Kérdéses is lehet azoknak a forrásoknak
az indexelése, amelyek teljes szöveggel, több szem-
pontból, jól kereshetõen rendelkezésre állnak elekt-
ronikus formában, hasonlóan az idõszaki kiadvány-
ok teljes szövegû változatának kiadásához és
repertorizálásához.

A MABI honlapja a forrásokat három kategóri-
ába sorolja: a CD-n már szereplõk, az internetes
adatbázisban szereplõk, a feldolgozás alatt levõk.
Mivel a felsorolt források száma a MÉI esetében,
mint már említettük, jóval nagyobb, ugyanakkor a
tételszám még alacsonyabb s a források alapján nem
lehet keresni, nem lehet megállapítani, milyen mér-
tékû az egyes források feldolgozottsága, ami még
nem teljes, abból idáig milyen alapon válogattak,
összességében milyen mértékû a kiválasztott forrá-
sok feldolgozottsága, hosszú távon a teljességre
törekednek-e, vagy valamilyen szempontból válo-
gatnak.

A MÉK-nél a HIVATKOZÁSOK mezõnél ugyan-
az a kifogás merülhet fel, mint a KITÜNTETÉSEK

esetében: az indexlistán csak a rövidítést láthat-
juk, a SÚGÓban a források megtekintése is a rö-
vidítések betûrendjében szerepel. Ha egy adott
mû adataiból indulunk ki, nehézségeink lehetnek,
A pannonhalmi Szent Benedek-Rend névtára
1802�1986 rövidítése például BENC. Ugyanak-
kor az egyes tételeknél itt is egy kattintással
megkapjuk a feloldást, míg a MÉI-ben nem.
Némileg nehézkesebb ez, különösen akkor, ha
több forrás feloldását is meg akarjuk nézni.

A RÖVIDÍTÉSEK menüponton belül ki kell vá-
lasztani a megfelelõ kezdõbetût, az adott olda-
lon lemenni a megfelelõ részre, utána, ha nem
jegyeztük meg a többi rövidítést, akkor vissza-
menni a keresésbe, megnézni, vissza a rövidíté-
sekhez, fel az oldal tetejére a megfelelõ betû
kiválasztásához, azután a következõ oldalon le
és így tovább�

A két adatbázis anyagának összehasonlítása iga-
zán akkor lehetséges, ha vannak olyan szempont-
ok, amelyek alapján ugyanolyan keresést lehet
végezni.

Mivel a MÉI-ben a szempontok kombinálásá-
ra nincs lehetõség, a legjobban még az idõ sze-
rinti keresés eredményét lehet összehasonlítani.

Egy korábbi példához visszatérve 1823 októbe-
rében született személy a MÉK-ben 14, a MEI-
ben 13 található. Ezek a számok nagyjából meg-
felelnek annak az aránynak, amelyet a két adat-
bázis tételszámai között találhatunk. Az azonban
meglepõ, hogy csak öt személy közös, kilenc csak
a MÉK-ben, nyolc csak a MÉI-ben található meg,
összességében tehát 22 személyrõl van szó. Erre az
egyes személyeknél felsorolt források összehasonlí-
tása, további mintavétel adhatna magyarázatot.

Az itteni listán a legismertebb személy Ipo-
lyi Arnold, nála a MÉK-ben nyolc, a MÉI-ben
14 forrás van megadva. A csak egyik vagy
csak másik adatbázisban szereplõk legtöbbje
egy-egy forrásból került be, ugyanakkor csak
a MÉI-ben láthatjuk Lisznyai-Damó Kálmánt
hat forrás feltüntetésével.  Õ is benne van a
MÉI-ben, csak a keresztelés ideje szerepel a
születésé helyett, a herencséri plébánia anya-
könyve alapján (1821. X. 5.), míg kilenc for-
rásuk közül nyolc szerint 1823. X. 13-án, 1
szerint 1828. X. 13-án született. (Ez jó példa
arra, hogyan kívánják pontosítani a felhasznált
források adatait anyakönyvek, gyászjelentések
stb. felhasználásával.)

A Petõfi Irodalmi Múzeum többi
adatbázisának rövid áttekintése, értékelése

A további hat adatbázis közül csak kettõhöz,
a Kortárs írók bibliográfiájához és a Diplomá-
sok adattárához készült ismertetõ. A többit így
elõzetes befolyásolás nélkül, tapasztalatainkra
hagyatkozva próbáljuk megítélni.

Magyar írók sírjai
Betûrendes lista Abafi Lajostól Zsoldos

Lászlóig. Csak egy szempont, a személy neve
szerint lehet tájékozódni, az adatok, amelye-
ket  megkapunk:  név,  születési  dátum,
foglalkozás(ok), a sír helye. Gond az azonos
nevûekkel van. Két-két Emich Gusztáv, Gaál
Mózes, Horváth János, Nagy László, három
Szász Károly szerepel, de bármelyikre kattint-
va ugyanannak az adatait kapjuk meg.

A Szinnyei Józsefek esetében megkülönböz-
tetést tesznek (Szinnyei József, ifj. a máso-
dik), így mindkettõjük adatait megkaphatjuk.
Összesen 773 tétel szerepel az adatbázisban,
azért nem írok személyt, mert az egyik a ma-
gyar jakobinusok.
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A becsületrend magyar kitüntetettjei.
FOKOZAT SZERINT vagy NÉV SZERINT lehet keres-

ni. Pontosabban valódi keresésrõl nincs szó, két
betûrendes listát nézhetünk végig, tízesével.

FOKOZAT SZERINT tájékozódva (feltehetõen nem
sokan ismerik a használók közül a becsületrend fo-
kozatait) az elsõ 26 tételben azok szerepelnek,
akiknél nincs fokozat megadva, ezek között elsõ-
ként Cziffra Györgyöt láthatjuk. Az egyes tételek-
ben lehetséges adatok: név, születési dátum, foko-
zat, év.

Ezután a fokozatok betûrendjében jönnek a töb-
biek:  27�32. fõtiszt, 33�38. középkereszt, 39�
114. lovag (Yves de Daruvar lovag, tiszt, parancs-
nok, majd fõtiszt), 115�131. parancsnok, 132�175.
tiszt. NÉV SZERINT ugyanezek vannak teljes betû-
rendbe rakva. Egy kis kitartás itt is kell, ha a névsor
végén levõt akarunk megnézni, vagy amíg a tisztekig
eljutunk.

Díjak és díjazottak 1945 után
Választanunk kell, hogy a DÍJAK vagy a DÍJA-

ZOTTAK szerint akarunk-e keresni. A DÍJAK ese-
tében a NÉV, ALAPÍTÓ, ALAPÍTÁS HELYE, ALAPÍTÁS

ÉVE, a DÍJAZOTTAKnál a NÉV, ELÕZÕ NÉV, NÉVVA-
RIÁNS, FOGLALKOZÁS, SZÜLETÉSI DÁTUM, MUNKA-
HELY lehet keresési szempont.

Feltûnõ, hogy a Magyar Életrajzi Indexszel
ellentétben itt mindig az adott keresési szem-
pont szerint rendezve kapjuk meg a keresési
eredményt, s mindig egybõl a teljes eredményt
láthatjuk. A születési dátum a halálozási dátu-
mot is rejti, így, ha mondjuk az 1950-es évekre
keresünk, elõször az 1868-ban született Marek
Józsefet láthatjuk, mivel a szám a besorolás alap-
ja, utána jönnek az 1870-ben, 1871-ben stb. szü-
letettek

Kortárs írók bibliográfiája
Ez a munka önmagában is alaposabb elem-

zést érdemelne, épp úgy, mint az a nyomtatott
kiadvány, amely alapján készült (az F. Almási
Éva által összeállított Kortárs magyar írók 1945�
1997 Bibliográfia és fotótár).

Kicsit megtévesztõ a bevezetõ megfogalma-
zás: �írónak pedig azokat (tekintjük), akik a szép-
irodalmi mûfajok mellett egyéb, pl. történelmi vagy
mûvészettörténeti munkákat is alkottak�.

Keresési szempontok a következõk lehetnek:
NEVEK, SZÜLETÉSI HELY, SZÜLETÉSI DÁTUM, FOGLAL-
KOZÁS, ORSZÁG, MÛVEK. 3245 személy szerepel az

adatbázisban. A 843 író között hiába keressük
Esterházy Pétert, pedig egyszerre akár 840-et is
áttekinthetünk.

Benne van persze az adatbázisban, csak azért
nem találjuk itt, mert matematikus, író van megadva
foglalkozásként, íróként pedig csak azokat találhat-
juk meg, akiknél az elsõ helyen szerepel az író.
Ezért például a sok író, mûfordítót vagy író, újság-
írót a második funkciójában nem láthatjuk. (Nem
sikerült tehát ugyanazt megoldani, amit a Magyar
Életrajzi Indexben igen.) Devecseri (Devecsery)
Lászlónál az tûnt fel, hogy csak egy mû szerepel a
szócikkében.

A Balogh Józseffel társszerzõként felvett mûvek
listáját csak Balogh József neve alatt találhatjuk meg,
Devecseri Gáborról pedig egyáltalán nem tesznek
említést.

Mindezek csak futó benyomások, valódi elem-
zést csak akkor lehetne készíteni, ha a keresési
szempontok kombinációja is lehetséges volna.

Diplomások adattára
Öt felsõfokú intézmény közel 12 ezer hallga-

tója szerepel benne, keresési szempont NÉV, SZÜ-
LETÉSI HELY, SZÜLETÉSI ÉV, KAR, EGYETEM lehet,
a tételekben ez a DIPLOMA ÉVÉvel egészül ki.

Lehetséges csonkolt keresés, akár egy kezdõ-
betûvel vagy egy vezetéknévvel is. Például Ko-
vács 168 van, az egyszerre megjeleníthetõ nevek
maximális száma (HÁNYASÁVAL) 165. (Az adott
szemponthoz tartozó tételeket lefelé kerekítik
öttel oszthatóra, hasonlóan ahhoz, amit a Kor-
társ írók bibliográfiájában is tapasztalhattunk. Ha
felfelé kerekítenék, akkor az összes megjelenít-
hetõ lenne).

Az öt felsõfokú intézmény esetében (ahol termé-
szetesen sokkal magasabb az elemek száma) ugyan-
ez a helyzet, egyszer osztható öttel a szám, ott mindet
ki lehet listázni (1715), a többi esetben a lefelé
kerekítés érvényesül (3789® 3785, 2862® 2860,
2066® 2065, 1444® 1440). Ha sokat kérünk be,
a listáról valakit kiválasztva mindig az oldal tetejére
ugrik, miközben az oldal alján olvashatóak a kivá-
lasztott személy adatai.

Budapest topográfia
Három lehetséges keresési szempont van: LA-

KÓ, UTCA, INTÉZMÉNY. Lakó 2094, intézmény 51
szerepel az adatbázisban. Ezek közül akár 2090-
et, illetve 50-et is megjeleníthetünk egyszerre,
de valószínûbb, hogy betûre vagy még jobban
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szûkítünk. A legérdekesebb az UTCA szerinti kere-
sés, ebbõl sokkal több van, 7452, s rendkívül ér-
dekes az ezek között való böngészés. A különbözõ
szempontok szerinti keresés eredményeként mindig
más típusú, az adott szempontnak megfelelõ rekor-
dot találunk.

Rövid összegzés

Azért volt érdemes a Petõfi Irodalmi Múzeum
egyéb adatbázisait is megnézni, mert ezek között is
találkozhatunk olyan megoldásokkal, amelyek a
Magyar Életrajzi Indexben is hasznosíthatóak lehet-
nek. (Például az, hogy tíznél több tétel is megjele-
níthetõ legyen az indexlistáról.) Ugyanakkor az is
megállapítható, hogy a választott forma (amely némi
eltérések mellett azonos alapokon nyugszik) nem
minden esetben egyformán megfelelõ.

A magyar írók sírjai esetében elfogadható, hogy
összesen csak egy szempont alapján lehet keresni,
a Budapest topográfia esetében az, hogy a három
szempont nem kombinálható.

Más esetekben, s ez elsõsorban a Magyar
Életrajzi Indexre és a Kortárs magyar írók bibli-
ográfiájára vonatkozik, feltétlenül szükség lenne
az összetett keresés lehetõségére, mert a mostani
rendszerben több olyan szempont van, amely a
gyakorlatban rendkívül korlátozott mértékben
használható.

Ebben az esetben van elõkép is, a Magyar
Életrajzi Kalauz, ahol kezdettõl adatbázisban
gondolkodnak, s azóta is próbálkoznak újabb és
újabb megoldások keresésével.

Az egymással való versengés helyett ugyan-
akkor helyesebb lenne az együttmûködés, egyik
oldalról a nagyobb forrásbázis, az intézményi
háttérnek megfelelõen rendelkezésre álló készí-
tõi gárda, a másik oldalról a nagyobb tapaszta-
lat, a kidolgozott rendszer, az ügy iránti elköte-
lezettség.

Természetesen szó sincs az erõszakos egyesí-
tés gondolatáról.

Hogy mit hoz a jövõ, nem tudhatjuk. Addig
újra csak azt tudom ajánlani, hogy használják ki
az alkalmat, ismerkedjenek meg az adatbázisok-
kal mai formájukban, majd kövessék szemmel
további fejlõdésüket.

Murányi Péter
peterm@kit2.bdtf.hu

Az IQSOFT
és a könyvtárak kapcsolata

A kapcsolat 1993-ra nyúlik vissza, amikor elkezd-
tük az OLIB rendszer bevezetését a hazai piacra,
és azóta is gondosan ápoljuk szakmai szervezetek
szponzorálásával, kutatás-fejlesztési projektekben
való együttmûködéssel, szakmai rendezvényeken
való részvétellel stb. Rendkívül fontosnak, egyfajta
missziónak tekintjük az informatikai kultúra, a kor-
szerû számítógépes rendszerek elterjesztését a kul-
turális és az oktatási szférában. Hisszük, hogy a
fejlõdõ könyvtárak látogatói saját üzleti tevékeny-
ségükben  is kiemelt figyelemmel  kezelik  majd a
tudás megszerzésének, megosztásának  informatikai
eszközeit  és számunkra hasznos üzleti partnerekké
válnak.

Ugyanakkor nem egyszerû feladat a könyvtá-
ri rendszerek fejlesztése, forgalmazása.

Az új beruházások lehetõsége csökkenõben
van, a piac fokozatosan telítõdik.  A folyamatos
technológiai fejlõdés azonban nem teszi lehetõ-
vé sem az alkalmazó, sem a fejlesztõ számára
azt, hogy véglegesnek tekinthessen bármely je-
lenlegi fejlõdési szintet. Az alkalmazók specia-
lizálni, finomítani szeretnék meglévõ rendszere-
iket, a vállalkozók pedig standard megoldásokat
szeretnének alkalmazni  a feladatok  szabálysze-
rû megoldásához.

Szakmai kihívások, új szerepkörök � az
alkalmazó és a szolgáltató együttmûködése

Látható, hogy a tartalomszolgáltatás, az in-
formációs brókeri tevékenység iránt az üzleti
vállalkozások is komolyan érdeklõdnek, és kor-
mányzati szinten is megjelent az elektronikus
információk szolgáltatásának átszervezési igénye.

A  könyvtárak  anyagi lehetõségei korlátozot-
tak, viszont itt biztosítható leginkább az infor-
mációhoz való szabad hozzájutás joga, így a tudás
terjesztésében, vagyis  az új tudás létrejöttében
betöltött szerepük szélesebb hatókörû, mint a
vállalatok elszigetelt, ám jobban finanszírozott
megoldásai.

Mindez azt jelzi, hogy jelentõs változások
várhatók a könyvtáros szakma belsõ struktúrájá-
ban, elismertségében, az információszolgáltatás
szerepében, és ebben a változásban szoros együtt-
mûködésben kell csiszolódnia az alkalmazók és
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a szolgáltatók felkészültségének, szaktudásának,
eszközrendszerének.

A dinamikusan változó elvárásokhoz való iga-
zodás komoly kihívást jelent mindkét fél számára.

Mielõtt még minden könyvtár rendelkezhetne
a könyvtári tájékoztatáshoz alapvetõen szüksé-
ges automatizált bibliográfiai tájékoztatási rend-
szerrel, máris új helyzet állt elõ:  ki fogja a tarta-
lomszolgáltatás különbözõ szintû pozícióit betöl-
teni? Milyen rendszereket alkalmaznak az e tevé-
kenységet támogató � szabad szövegeket és ké-
peket rendszerezõ feldolgozások és szolgáltatá-
sok biztosítására? Mennyiben válik e tevékeny-
ség mindennapossá az üzleti vállalkozásokban és
mennyiben a könyvtárakban?

Az IQSOFT-nak mint szolgáltató cégnek pe-
dig folyamatosan elemeznie kell a felhasználók el-
várásait. Emellett szeretnénk összehangolni az
igények követését az informatikai fejlõdés eleme-
inek adaptációjával.

Keressük azokat az új eszközöket és módsze-
reket, amelyek megfelelnek a polarizálódó igé-
nyeknek, illetve elõremutatnak a fejlõdés várható
irányába. Az alkalmazás és a fejlesztés oldaláról
is égetõ kérdés, hogy lesz-e elegendõ eszköz és
(kormányzati) támogatás ahhoz, hogy a könyvtá-
rak elfoglalják (megtartsák) az új szerepköröket
az információszolgáltatás piacán.

Hogyan és milyen megoldásokkal?

Az információszolgáltatás szakterületén látha-
tó polarizálódás és az információs társadalom új
divathulláma, a knowledge management  (tudás-
szervezés, tudáskezelés, tudásgazdálkodás stb.)
megadta a kellõ inspirációt ahhoz, hogy szerve-
zeti szempontból is felkészüljünk az IQSOFT-ban
az új kihívásokra és szolgáltatási portfoliónk ki-
egészítésére.

Az idén áprilisban megalakult a Tudás- és In-
formációkezelõ Üzletág (TIK), amelyhez a könyv-
tár-automatizálás (OLIB) is tartozik, és terveink
szerint a paletta új termékekkel is bõvül. Tekin-
tettel arra, hogy  egy-egy fejlesztésnél eltérõek az
igények, flexibilis szervezeti  háttérrel lehet a leg-
jobban megfelelni a követelményeknek.

A TIK fontos törekvése, hogy a fejlesztések
mellett olyan rendszereket vezessen be a hazai
piacra, amelyek a legkorszerûbb technológiákat
követik és újszerû feladatok megoldását teszik
lehetõvé (strukturálatlan információk kezelése,
személyre szabott információk automatikus szol-

gáltatása, multimédia dokumentumok kezelése,
automatikus információ-kategorizálás, vizualizáció,
agent technológia, explicit és implicit tudáskeze-
lés, automatikus kivonatolás, meta-adatkezelés tá-
mogatása stb.).

A TIK üzletág integrálni tudja az információ-
, tudás- és dokumentumkezelés terén az IQSOFT-
nál rendelkezésre álló szakértelmet, sõt, a KFKI
csoporthoz tartozó társcégek tudására is támasz-
kodhat, ami azért elõnyös, mert információs rend-
szerek kialakításánál összetett szakmai tudásra van
szükség.

Elõnyt jelent ez ügyfeleink számára is, hiszen
egy projekt keretében bármely összetett feladat
megoldása lehetõvé válik, a hálózatépítéstõl a
hardver környezet kialakításán keresztül a szoft-
verfejlesztésig, a kapcsolódó szakértõi támogatás
biztosításáig.

Az ISO 9001:2000 minõségbiztosítási tanúsít-
vány � amelyet idén májusban nyertünk ismétel-
ten el (az ISO 9001:1994 minõsítést a cég összes
tevékenységére 1998-ban kaptuk meg) � garan-
ciát jelent ügyfeleink számára, hogy továbbra is
kiegyensúlyozott, szakmailag és minõségileg egy-
aránt magas színvonalú kiszolgálásban lesz részük.

Az OLIB
és az új eszközök

Az újszerû feladatok ellátásához olyan eszkö-
zök kellenek, amelyek támogatják az interneten
való megjelenést, portál funkció kialakítását, vagy
akár az interneten történõ adatbevitelt.

Tapasztalataink szerint az információs rendsze-
rek iránti igényeket a jövõben több, egymásra
épülõ szintû alkalmazással lehet jobban kielégíte-
ni. A moduláris rendszerek azért sikeresek, mert
az intézmények többnyire  nem tudják vagy nem
akarják egyetlen nagy lendülettel megoldani in-
formatikai problémáikat, hanem lépésenként va-
lósítják meg elképzeléseiket.

Útkeresésünk eredményeként hamarosan be-
vezetünk a piacra néhány új � könyvtári, illetõleg
könyvtárakban is alkalmazható � terméket, és
õsszel várható az OLIB új verziójának a megje-
lenése.

Elõbb azonban néhány szót az OLIB rend-
szerrõl.

Az OLIB rendszer

Az OLIB hazai története híven mutatja azt a
fejlõdést, amely az utóbbi évek információs tech-
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nológiájában és az információs társadalomnak ne-
vezett korszakban végbement.

Az OLIB elsõsorban nagy könyvtárak szol-
gáltatásainak a támogatására javasolható, ezért
elsõként nagy könyvtárakban vezettük be (BKÁE,
Katona József Megyei Könyvtár) az akkor még
a hagyományos, könyvtári bibliográfiai leírásra ala-
pozott szolgáltatásokat támogató, 5-ös verziót. A
következõ (6-os) verzió minden felhasználónknál
elégedettséget váltott ki, azonban sürgetõnek bi-
zonyult az újabb technológiai váltás, amelyet a 7-
es verzió különbözõ kiadásai fokozatosan valósí-
tottak meg.

Végül az 1999-ben kiadott 7.07-es verzióban
teljesedett ki a jelenlegi technológiai fejlõdési
szakasznak mindenben megfelelõ megoldás
(Windows alapú és webes felhasználói felület,
multimédia-kezelés, különbözõ szabványos adat-
csere formátumok együttes kezelése (USMARC,
HUNMARC, DUBLIN CORE, EAD), komplett
beszerzési, pénzügyi és folyóirat modul, Z39.50-
re alapozott közös katalógus létrehozásának le-
hetõsége stb.), és tudásmenedzsment funkciókat
is támogat.

Az OLIB fejlesztésének legújabb állomása,
a 7.1-es verzió

A következõ verzió, amely várhatóan õsszel je-
lenik meg, az elõttünk álló digitális kor  kihívásainak
felel meg azáltal, hogy támogatja a nemzetközi in-
formációcserét lehetõvé tevõ digitális könyvtár alap-
feltételeit:

� könyvtári szolgáltatások nemzetközi integ-
rációja;

� teljes szövegû keresés;
� archiválási funkció;
� web alapú ügynök technológia, internetes

információforrások begyûjtése SDI szolgáltatás-
hoz;

� automatizált hálózati és lokális könyvtárkö-
zi kölcsönzés, elektronikus dokumentumszállí-
tás, kapcsolódva a nagy külföldi kiszolgáló
könyvtárakhoz, pl. Library of Congress, BLDSC;

� elektronikus folyóiratokra alapozott tartalom-
szolgáltatás megrendelõknek;

� Z39.50-es keresésbõl interaktív export-im-
port funkciók;

� EDIFACT kompatibilis dokumentum- és
folyóirat-gyarapítás;

� MARC kompatibilitás ellenõrzése, külön-
bözõ MARC formátumok importja;

� jelentések és statisztikák (rendelésekrõl, költ-
ségközpontok kintlévõségeirõl, átvett és kint lévõ �
számlázott, illetve kifizetés elõtt álló �  tételekrõl,
kölcsönzött példányok összesítésérõl, osztályozási
jelzetek gyakoriságáról stb.);

� elektronikus publikáció.

Fejlesztések és új eszközök
a TIK üzletág kezelésében

Adatbevitel Interneten � osztott környezetben
Kifejlesztettük az OLIB rendszer webes kata-

logizálási rendszerét, amely távoli adatbevitelt
tesz lehetõvé. A partnereink és saját vállalati
tudásunk rendszerezésének igényére kialakított
új, internetes adatbevitelt támogató termékünket
augusztusban vezetjük be. Gyorsan gyarapodó
információk tárolására és megosztására könnyen
kezelhetõ eszközt bocsátunk partnereink és le-
endõ partnereink rendelkezésére � mind a könyv-
tári, mind a vállalati információfeldolgozás és
megosztás támogatására.

Kis könyvtárak számára szolgáló rendszer
Z39.50 protokollal
Kisebb könyvtárak igényét, illetve regioná-

lis hálózatok kialakítását szeretnénk támogat-
ni egy olyan könyvtári rendszer adaptációjával
� egyelõre nem szeretném a termék nevét
megadni �, amely rendelkezik Z39.50 kom-
munikációs protokollal, illetve könyvtárközi
kölcsönzési modullal.

A kisebb könyvtárak anyagi lehetõségeinek is
megfelelõ árkategória mellett használatával kap-
csolat létesíthetõ bármely más könyvtárral (ke-
resés, adatcsere, könyvtárközi kölcsönzés).

VDX  � elektronikus információ- és dokumen-
tumcsere,  könyvtárközi kölcsönzés � portál
funkciók
A szintén a Fretwell-Downing cég által fej-

lesztett VDX (Virtual Document eXchange)
együttmûködõ könyvtárak (konzorciumok) szá-
mára teszi lehetõvé az automatizált hálózati
könyvtárközi kölcsönzést és dokumentumszállí-
tást különbözõ elektronikus � ezen belül internet
és intranet � forrásokból. Nem nyilvános könyv-
tárak, vállalati vagy közigazgatási felhasználók
számára az OLIB rendszerhez integrálható loká-
lis megoldásként kínálja ezen funkciókat.

A VDX országos lefedettségû könyvtárközi
kölcsönzés kialakítására is alkalmas, és a Z39.50
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hálózati protokoll alapján együtt tud mûködni bár-
mely könyvtári katalógussal.

Egyidejûleg több adatbázisban biztosítja a pár-
huzamos keresést (lokális források, hálózati és
internetkeresõk, pl. AltaVista, elektronikus könyv-
tárak, elektronikus folyóirat-gyûjtemények) füg-
getlenül az adatok vagy a rekordok megjelenési
formájától. Áttekinthetõvé teszi a könyvtárközi
kérések kezelésének folyamatát és aktuális státu-
sát, nyilvántartja és azonosítja a felhasználót, tá-
rolja a kéréseket, hogy hasonló kérés esetén au-
tomatikusan küldje a kérést a bevált szolgáltató-
hoz, továbbá kezeli a költségtérítéses szolgáltatá-
sok pénzügyi nyilvántartását, elszámolását.

A VDX tartalomszolgáltatási funkciója
Az információkeresésben a VDX rendszer

portál funkcióként mûködik, ahol kiválasztott
információforrásokból történik a keresés, a kere-
sések rendezése és mentése, különbözõ funkci-
ókra és szolgáltatásokra való felhasználása.

A találati listában gyûjteményenként, illetve
forrásonként jelennek meg a tételek, weboldalak
esetén az elérési utat adja meg. Lehetõvé teszi a
találati listákban szereplõ tételek rendezését, a dup-
likálás megszüntetését és a találatok elmentését.

A gyors áttekintést a találati listák különbözõ
oldalaira való ugrás lehetõsége biztosítja. A lis-
táról azonnal szelektálhatók a fontos találatok az
ún. Shopping listába, amely könyvtárközi köl-
csönzésre, e-mail küldésére, nyomtatásra, az on-
line linkek késõbbi megnyitásra szolgáló tárolá-
sára használható.

A lista tételeibõl a dokumentumok metaadatai
is lekérhetõk (referátummal), és egy kattintással
elérhetõk a leíráshoz tartozó teljes szövegek.
Közvetlen kapcsolatot ad pl. az Amazon és egyéb
elektronikus könyvkereskedõk listáihoz.

Az elektronikus források megnyithatók egy
keresõablakban, és onnan visszatérhetünk a talá-
lati listához. Integrációt kínál elektronikus peri-
odika adatbázisokkal, pl. az EBSCO-val, ahon-
nan PDF formátumban is közvetlenül elérhetõk
a teljes szövegû cikkek.

Tartalomszolgáltatási megoldások támogatá-
sa egyéb eszközökkel
A TIK ágazat szolgáltatási portfólióját elsõ-

sorban a tudásmenedzsment támogatását célzó
új eszközök adaptációjával bõvíti. Az adaptáci-
óra tervezett termékek az internet (nyilvános) vagy

vállalati (intranet) portálok kialakítását és a portál
funkcióhoz kapcsolódó automatizált, perszonalizált
információszolgáltatást támogatják bármely forrás-
ra, illetõleg bármely információhordozóra alapozva
(e-mail, vállalati intranet, strukturálatlan vállalati
dokumentum, XML, adatbázis, video, fájlok stb.).
A termékekrõl néhány héttel késõbb adunk részle-
tes tájékoztatást.

Kitekintés

Az IQSoft 1993 óta szoros kapcsolatban áll a
könyvtárakkal az OLIB rendszer adaptációjának
köszönhetõen. Az idei évtõl már nem csak ezzel
az egy termékkel szeretnénk kapcsolatainkat
megtartani, illetve továbbfejleszteni, és reménye-
ink szerint sikerül felkeltenünk a könyvtárak
érdeklõdését új szolgáltatásaink iránt, amelyek
jobban illeszkednek az eltérõ igényekhez árban
és a szolgáltatás összetételében is.

A TIK üzletágunk némely új szolgáltatása esz-
köz- és költségigényes,  elsõsorban a nagyobb
vállalatok portál funkcióit, valamint a  tartalom-
szolgáltatás terén jelentõs szerepet kapott vállal-
kozások igényeit hivatott kielégíteni. Nem sza-
bad azonban eltekintenünk attól az elvi lehetõ-
ségtõl, hogy könyvtári konzorciumok is alakul-
hatnak országos információ- és tartalomszolgál-
tatói feladatok megoldására � amelyek fel tudják
venni a versenyt az üzleti vállalkozásokkal �, és
szükségük lehet fejlett, tartalomszolgáltatásra
alkalmas informatikai rendszerek integrációjára.

Horváth Zoltánné

A NanLIB kiskönyvtári
programcsomag

Lapunk április számában ígértünk beszámolót az
új kiskönyvtári programcsomag, a NanLIB tesztjé-
rõl, ez azonban a többszöri anyagtolódás miatt rend-
re kimaradt a lapból. A késedelem miatt megérté-
süket kérjük!

A program a gyõri Kisfaludy Károly Megyei
Könyvtár módszertani, illetve feldolgozó osztá-
lyán dolgozó könyvtárosok szakmai irányításá-
val, kifejezetten kisebb könyvtáraknak készült,
használata elsõsorban iskolai, községi, intézmé-
nyi és városi könyvtárak számára javasolt. Ké-
szítõjét az vezérelte, hogy egyszerûen kezelhetõ
rendszer jöjjön létre, ennek megfelelõen a prog-
ram nincs túlbonyolítva olyan funkciókkal, amelyek-
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re általában nincs szükség az ilyen típusú könyvtárak-
ban, ám tartalmaz minden olyan funkciót, amelynek
használatával a könyvtárakban teljesen kiváltható az
összes, �papíron végzett� adminisztrációs és feldolgo-
zási munka. A program fejlesztése folyamatos, ennek
során finomodik a már meglévõ modulok szintje, más-
részt a felhasználók igényei alapján új, speciális modu-
lokkal egészül ki a rendszer, ilyen a folyóirat és az
analitika modul.

A rendszer lehetõvé teszi, hogy a könyvtárakban
a rendelési, katalogizálási, törlési, kölcsönzési, leltá-
rozási munkafolyamatokat számítógép segítségével
végezzék.

A programrendszer modulokból épül fel, csak azt a
modult kell megvásárolni, amire ténylegesen szükség
van. Alapmodulja a katalogizáló modul, enélkül egyet-
len más modul sem használható. A teljes NanLIB rend-
szernek a felhasználói kör sajátosságaiból adódóan há-
romféle változata van. A ellátórendszeri változatban
több könyvtár dokumentumadatait lehet rögzíteni, s né-
hány, az ellátórendszerek mûködését segítõ funkciót is
tartalmaz. Az egy könyvtáras változat egyetlen önálló
(városi, községi, iskolai, intézményi) vagy ellátórend-
szeri könyvtár dokumentumainak rögzítését teszi lehe-
tõvé. A bolti változatot könyvesboltok, CD-ket, mag-
nókazettákat, video- és DVD-filmeket árusító boltok
használhatják árukészletük, beszerzéseik és forgalmuk
nyilvántartására.

A gyõri megyei könyvtárban a Gyõr-Moson-Sop-
ron megyei ellátórendszerhez tartozó 39 tagkönyv-
tár könyvállományának nyilvántartására használják
a programnak azt a változatát, amely nem csak egy,
hanem több könyvtár könyvállományának nyilván-
tartására is alkalmas. A programot hardverkulcs védi
az illetéktelen használat ellen, az adatvédelmet pe-
dig belépési kód és jelszó együttes használatával
oldotta meg a program készítõje.

A program moduljai

Katalogizáló modul
A kölcsönzést, az analitikát és a periodika fel-

dolgozást is a katalogizáló modulba integrálja a rend-
szer. Ez a NanLIB integrált könyvtári programrend-
szer alapmodulja, az összes többi erre épül, ami azt
jelenti, hogy a rendszer egyetlen más modulja sem
mûködõképes a katalogizáló modul nélkül. Ezzel a
modullal lehet a dokumentumok adatait rögzíteni,
rendeléseket és beszerzéseket nyilvántartani, leltá-
rozni és keresni a rögzített dokumentumok adatai kö-
zött A katalogizáló modulba beépített keresõmodullal

azonban csak egy gépen lehet keresni, ha ennél
többre van szükség, a hálózati keresõmodult is
meg kell vásárolni.

A katalogizáló modul használatával egyedi és
csoportos leltári nyilvántartás jön létre, az állo-
mányellenõrzés után a program automatikusan
hiánylistát készít, és a törlési jegyzék is kinyom-
tatható a program segítségével. Keresni a doku-
mentumok összes adatára lehet, és hagyomá-
nyos katalóguscédula is készíttethetõ a program-
mal, ha erre szükség van.

A katalogizáló modul egyik fõ része az adat-
állományok (szerzõ, cím, tárgyszavak, szerzõi
névváltozatok stb.) karbantartása.



2001. július-augusztus Könyvtári Levelezõ/lap 35

Az adatok egy részét törzsekben tárolja a prog-
ram, ezek olyan adattáblázatok, amelyek logikailag
összetartozó adatokat tartalmaznak. Használatuk
azért elõnyös, mert a már begépelt adatokat ismé-
telt elõforduláskor nem kell beírni, csak kiválasztani
a tárból. Az elírási hibák javítása egyszerû: csak a
törzsben kell kijavítani, s minden dokumentumnál
automatikusan helyesen jelenik meg az adat.

A katalogizálási és rendelési modul lehetõvé te-
szi a dokumentumok adatainak rögzítését, a rende-
lési és törlési adatok kezelését. Naprakész informá-
ciót ad akár arról is, hogy egy-egy meghatározott
forrásból származó pénzkeretbõl eddig milyen köny-
veket vásárolt a könyvtár, és összesen mennyi pénzt
használt fel az adott keretbõl. A rögzített (törzs-)
adatokból a programmal automatikusan elkészíti a
könyv katalóguscéduláját, amit természetesen ki is
lehet nyomtatni.

A NanLIB a dokumentumok adatait három fõ
csoportba sorolja: mû-, kiadási, továbbá példány-
és rendelési adatok. Egy címhez több mû is tar-
tozhat, vagyis ugyanazzal a címmel több mû is
lehet az adatbázisban. (A mûvek címe megegyezik,
de van eltérés a mûadatok között.) Egy mûhöz több
kiadást lehet hozzárendelni. Minden egyes kiadás-

hoz pedig több példány is tartozhat.
Ha már a rögzítendõ mû kiadása is
szerepel az adatbázisban, akkor
csak új példányt kell hozzárendelni
a rögzített kiadási adatokhoz.

A programmal kezelni lehet
azoknak a könyvtáraknak az állo-
mányát is, ahol több azonos leltári
számú dokumentum van. Ez akkor
fordulhat elõ, ha az állománygyara-
pítás során valamilyen ok miatt
többször elkezdték egytõl a leltári
számokat, vagy esetleg több könyv-
tár állományát összevonták.

A programmal nyomon követhe-
tõk a rendelések és a törlések is. A
rendelés alatt álló dokumentumok is
bekerülhetnek a katalógusba. Ke-
resés estén ekkor a program jelzi,
hogy a dokumentum még nincs az
állományban, de már megrendelték.
A törölt dokumentumok adatai az
adatbázisban maradnak, ezzel lehe-
tõség nyílik arra, hogy a törlési jegy-
zékeket bármikor újra ki lehessen
nyomtatni. Kereséskor beállíthatjuk,

hogy a mûvelet kiterjedjen-e a törölt dokumentu-
mokra is. A dokumentumokhoz egyedi azonosító-
ként vonalkód rendelhetõ, de a vonalkód használa-
ta nem kötelezõ. Kölcsönözni és leltározni lehet a
leltári számok használatával is. A rendszer támogat-
ja a vonalkódok fokozatos bevezetését is.

A katalogizáló modulok további részei: leltáro-
zás (állományellenõrzés), keresés, listák (jegyzé-
kek, mint: leltári, törlési, gyarapodási, rendelé-
si) és mérleg készítése. A kölcsönzés használatá-
hoz nem kell minden dokumentumnak szerepelnie
az adatbázisban. A kölcsönzés közben is lehet rög-
zíteni az éppen kölcsönzött dokumentum adatait. A
vonalkódok és a vonalkód olvasó használata nem
kötelezõ, de ajánlott, mert meggyorsítja a kölcsön-
zést. Az olvasójegy használata nem kötelezõ. A
többfajta választási lehetõség nyomán olvasójegy
nélkül is lehet kezelni az olvasók adatait. Az olva-
sókhoz olvasói csoportokat lehet rendelni, ez elsõ-
sorban az iskolai könyvtárak esetében nagyon hasz-
nos lehetõség. A kölcsönzésrõl sokrétû statisztika
kérhetõ.

A periodika modul nemcsak a bibliográfiai fel-
tárást, de az érkeztetési nyilvántartást is lehetõvé
teszi.
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Az analitika modul a periodika modulnak is
része, de külön, önálló modulként is megvásárolha-
tó. Lehetõvé teszi egy egyszerû analitikus bibliográ-
fia készítését is (nem csak periodikákkal kapcsolat-
ban). Cím és téma szerint lehet keresni a rögzített
adatbázisban.

Végezetül nézzük meg a program keresési lehe-
tõségeit! A mû, kiadás és példány adatbeviteli ab-
lakban megadott bármely adatra keresni lehet. A
keresõablakok majdnem teljesen megegyeznek a
katalógus adatbeviteli ablakaival, csak a lapozó
gombok és néhány adatbeviteli elem hiányzik róluk.

Minden keresés eredményeként találati halmaz
jön létre, amelynek elemei azok a dokumentumok,
amelyek megfelelnek a keresõfeltételnek. A legutol-
só találati halmaz a programból való kilépés, illetve
a számítógép kikapcsolása után is megmarad.

Az adatbázis-karbantartó modul használatá-
val egyszerûen át lehet térni egy újabb programvál-
tozatra.

A NanLIB kiskönyvtárak tipikus programja,
egyszerû adatbevitellel, sokoldalú, könnyen elsajá-
títható keresési lehetõséggel. Ellátórendszerek segí-
tõje is lehet. Egyelõre azonban hiányzik belõle a
lehetõség, hogy központi feldolgozásból vegyen át
rekordokat. Akit a részletek érdekelnek, a http://
www. kkmk.hu/nanlib internetcímet keresse fel.

(F. L.)

Helyreigazítás
és kiegészítések
a George-hoz

Lapunk ez évi áprilisi számában a George nevû in-
tegrált könyvtári programrendszerrõl közölt írásba
néhány értelemzavaró hiba csúszott, amelyeket a
program készítõje valótlan állításoknak minõsített,
és helyreigazítást kért a szerkesztõségtõl. Helyre-
igazítási kérésének természetesen helyt adunk.

A programot bemutató írásból kimaradt a Ki-
egészítõ adatok gombra klikkelve megnyitható alsó
ablak, amely a teljes adatfeltárás eredményét
tartalmazza. A program szerzõjétõl, Cseh Németh
György úrtól elnézést kérünk a figyelmetlenségért.
Levelének további részében éppen a kiegészítõ
adatokra végezhetõ keresésre mutat példát egy szó-
táron keresztül. Talán egyetért velünk, ha második
példaként egy, az eredeti cikkben is említett anali-
tikus feltárást választunk, amely az OSZK Hektor-
ral kezelt MNB adatbázisában így néz ki:

Azonosító=H-96988 :
Közmûvelõdési és Könyvtáros Oktatók és Kuta-
tók Nemzetközi Konferenciája (1987) (Szombat-
hely)
A Közmûvelõdési és Könyvtáros Oktatók és
Kutatók Nemzetközi Konferenciája : Szom-
bathely, 1987. augusztus 26-29. / [rend., kiad. a
Szombathelyi Berzsenyi Dániel Tanárképzõ Fõis-
kola] ; szerk. Szalay László. � Szombathely :
BDTKF, 1988 [!1989] (Vép : Mezõgazd.
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Szakmunkástovábbk. Int.). � 389 p., [2] t. : ill. ;
24 cm
p. 354-367. és az elõadások végén. � Példány-
szám: 400
ISBN 963-7173-06-4 fûzött : ár nélkül
Mt.: Szalay László (1928-) (szerk.) � Berzsenyi
Dániel Tanárképzõ Fõiskola (Szombathely)
(rend., közread.)
374(439)
02
378.637.4(439)
378.602(439)
061.3(439)�1987"
Tartalom:

1. Törekvések, tények a képzés negyed-
százada alatt / Szalay László 1928- // p. 11-33.

2. Mûvelõdéspolitikánk aktuális kérdései
/ Pusztai Ferenc 1940- // p. 35-42.

(Stb., egészen az 50. részmûig. A teljes analitika
felsorolásától helykímélés érdekében eltekintünk. Az
aláhúzott szövegrészekkel további helyekre léphe-
tünk. Pl. ha a Szalai László 1928-ra klikkelünk, az
õ további mûveihez jutunk.) Ezt a tételt átvéve a
George-ba, a �Tárgyfelvétel� így néz ki:

A kiegészítõ adatok ablakát megnyitva ún. cím-
kés megjelenítési módban elénk tárulnak az átvett
további adatok is, mégpedig módosíthatóan. Fon-
tos azonban tudni, hogy az alsó ablakban lévõ teljes
adattartalom egyetlen, ámbár kereshetõ adatelem,
nem válik el minõsítetten a szerzõ és a cím, sõt ha
vágólapra másolva megnézzük az ablak tartalmát,
sajnos még csak tagolás és írásjel sem segíti az
eligazodást. Az ebben lévõ analitikára tulajdonkép-
pen szabadszövegesen kereshetünk, ami akárme-
lyik egész vagy csonka szó is lehet.

Vágólapra másolva:
Terj. adatok:963-7173-06-4 fûzött ár nélkül
Nyelvi kód:  hunhun
Tárgykód:HA

ETO jelzet:  374(439) ; 02 ; 378.637.4(439) ;
378.602(439) ; 061.3(439)�1987"

111  Közmûvelõdési és Könyvtáros Oktatók és
Kutatók Nemzetközi Konferenciája 1987 Szombat-
hely

Cím: A Közmûvelõdési és Könyvtáros Oktatók
és Kutatók Nemzetközi Konferenciája Szombathely,
1987. augusztus 26-29. [rend., kiad. a Szombathe-
lyi Berzsenyi Dániel Tanárképzõ Fõiskola] szerk.
Szalay László

Megjelenés:  Szombathely BDTKF 1988 [!1989]
Vép Mezõgazd. Szakmunkástovábbk. Int.

Terjedelem:  389 p., [2] t. ill. 24 cm
Megjegyzés:  p. 354-367. és az elõadások vé-

gén ; Szalay László 1928- Törekvések, tények a
képzés negyedszázada alatt p. 11-33. ; Pusztai
Ferenc 1940- Mûvelõdéspolitikánk aktuális kérdé-
sei p. 35-42. ; Horváth Margit Gazdaság, közmû-
velõdés, megújulás p. 55-61. ; Bejczi Károly Az
aprófalvak és törpefalvak problémái, fejlesztésük
kérdései p. 61-66. ; Benke Éva A kistelepüléseken
élõk hátrányai a kulturális érdeklõdés kialakulásá-
ban p. 67-71. ; Szabó Árpád Általános mûvelõdési
központok Vas megyében p. 71-77. ; Csider Sán-
dor Személyiségformálás a munkahelyeken p. 77-
86. ; Sándorné Bogáth Margit Lakótelep és mûve-
lõdés p. 86-93. Bogáth Margit, Sándorné

...
Fülöp Géza 1928- A könyvtárosképzés rendszere,
a képzési formák összhangja, egymásraépültsége p.
302-309. ; Csendes János Könyvtártörténet p. 309-
310. ; Bobokné Belányi Beáta 1945- Könyvtártan
p. 311-313. Belányi Beáta, Bobokné ; Rétfalvi
Gábor Az egyes tantárgycsoportok egymás-
raépültségének lehetõségei: katalogizálás p. 313-318.
; Domokos Miklósné Osztályozás p. 318-321. ;
Nagy Attila 1942- Olvasásismeret p. 321-325. ;
Szabó Sándor 1935- Tájékoztatás p. 325-327. ;
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Tóth Györgyi Az informatikai alapok oktatásának
lehetõségei a fõiskolai könyvtárosképzésben p. 328-
331. ; Szepesváry Tamás 1931- A könyvtári és az
információs ismeretek összefüggései és a könyvtári
stúdiumok oktatása p.331-334., 2 t. ; Csáki Pál
1938- A Szombathelyen végzett könyvtár szakos
hallgatók a könyvtáros pályán p. 335-346. ; Murá-
nyi Péter Beszámoló a volt könyvtár szakos hallga-
tókkal tartott találkozóról p. 347-353.

Példányszám: 400

Közremûködõk:Szalay László 1928- szerk.
711 Berzsenyi Dániel Tanárképzõ Fõiskola

Szombathely rend., közread.
A keresés gyors, rendkívül hamar elõugrik az

eredmény.
Szokatlan, a könyvtári alkalmazásokban megis-

mertektõl eltérõ gondolat- és formavilágú a George,
ami valószínûen abból ered, hogy sokféle nyilván-
tartási igénynek akarta megfeleltetni készítõje. Akár
táncruhákénak� Erre gondoltam, amikor a szak-
szerûbb dokumentum-feltárási igényt említettem, ami
annál inkább elvárható, hiszen ha az egyszerûnek
egyáltalán nem mondható MARC rekordszerkeze-
tet felismeri (márpedig kezeli!) a program, ehhez
képest saját rendszerébe is elhelyezhetné strukturál-
tabban az átvett adatokat. A programnak ez a fellelt
gyengesége azonban nem ment fel abbéli kötelessé-
gem alól, hogy megkövessem a szerzõt a tárgyi té-
vedésért, illetve figyelmetlenségért: Fejõs László

Thomas Ender tájképei
a Magyar Tudományos

Akadémia Könyvtárában
� illetve az interneten

Thomas Ender (1793�1875) osztrák tájképfestõ
csodálatos akvarelljeitben gyönyörködhetünk az
interneten a http://ender.mtak.hu címrõl kiindulva. A
mûvész az akkori Magyarország északi és északke-
leti részein, valamint Galícia hegyeiben, a mai Szlo-
vákia, kis részben Lengyelország, Ukrajna és Ma-
gyarország területén festett. 219 akvarelljét Waldstein
János gróf (1809�1876) jogász és mûvészetpárto-
ló, a Magyar Tudományos Akadémia igazgatótaná-
csának tagja ajándékozta az Akadémiának 1868-
ban. A gyûjteményt ma az Akadémia Könyvtárá-
nak Kézirattára õrzi Ms 4409 jelzeten.

A �cybertárlat� bevezetõjében olvashatjuk:
�A képek e vidékek festõi tájait ábrázolják: fo-

lyók lapályát, patakokat, hegyi tavakat, hegycsú-
csokat, várromokat, kastélyokat és parkokat, vá-
rosokat, falurészletet. A városok, falvak azóta meg-
változtak, az épületek egy része elpusztult, némely
helyen a természeti tájat is átalakították. A képek-
hez leíró szövegeket fûztünk. A várak, városok, az
épületek történetét általában a 19. század végéig
követjük, és ennek megfelelõ a megadott irodalom.
A képeket olyan sorrendben mutatjuk be, mintha
egy utazáson magunk is bejárnánk ezeket a tájakat,
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természeti és kulturális értékek mindannyiunk, a
szomszédos országok és Európa közös kincsei. A
szövegek négy nyelven olvashatók: magyarul, szlo-
vákul, németül és angolul.

Ez a munka a magyar millennium alkalmából
2000-ben készült, a Nemzeti Kulturális Örökség
Minisztériuma anyagi támogatásával, az 1825-ben
alapított Magyar Tudományos Akadémia és az
Akadémia 1826-ban alapított Könyvtárának 175
éves jubileuma tiszteletére, valamint Thomas Ender
halálának 125. évfordulójára.� (RM)

A képek nagyon jó minõségben szkenneltek és
az automatikusan aktivizálódó képnézõvel 25-200%
közötti léptékben kicsinyíthetõk-nagyíthatók. Szö-
veg és kép: Magyar Tudományos Akadémia Könyv-
tára Kézirattár és Régi Könyvek Gyûjteménye,
webterv és szoftver: Krén Emil és Marx Dániel (Bu-
dapest). A képtár útvonalak szerint tartalmazza
a képeket:

1. Galgóc és Beckó
2. Trencsén és Trencsénteplic
3. A Vág bal partján és a Fehér-Kárpátokban
4. Illavától Nagybiccséig
5. Szulyótól Zsolnáig
6. A Vág mentén Sztrecsnóig és a Vrátna
   völgyében
7. Az Árva torkolatától Liptóújvárig
8. Az Árva folyón felfelé
9. A Garam völgyétõl a Bódváig

10. A Hernád völgye
11. Poprád környéke
12. Késmárk környéke
13. A Dunajec áttörése
14. A Magas-Tátra déli peremén
15. A Magas-Tátra keleti része
16. A Lengyel-Tátra
17. Eperjestõl az Ondava és Laborc völgyébe
18. A Bodrog mellékvizei mentén Sárospatakig

A képek megtekintése és a kísérõ ismertetések
olvasása olyan sorrendben ajánlott, mintha egy uta-
záson végigjárnánk az ábrázolt tájakat. Az útvonal
18 útszakaszra oszlik. A tájékozódást négy térkép
(I-IV) és egy áttekintõ térkép (X) segíti. A képtár
bejárásának javasolt útvonala: a Vág mentén felfelé
(1. � 8. útszakasz), a Garam völgyétõl a Bódváig,
majd északra a Szepességen át a Dunajec áttörésé-
ig (9. � 13. útszakasz), a Magas-Tátra tájain (14.
� 16. útszakasz), végül Eperjestõl a Bodrog mel-
lékvizei mentén Sárospatakig (17. � 18. útszakasz).

A kívánt útszakaszt a térképeken is kiválaszthat-
ja. A képekbõl a KERESÕ segítségével más szem-

de kereséssel bárki maga kiválaszthatja a kívánt
képeket. A tájékozódásban térképek segítenek.
Bemutatjuk a mûvész életét és mûvét és a gyûjte-
mény történetét. A képek megóvásának szempont-
ján túl az vezérelt bennünket, hogy Ender képeit a
világhálón minél szélesebb körben hozzáférhetõvé
tegyük mûvészettörténészek, kert- és helytörténé-
szek, mûemlékvédelmi szakemberek, néprajzkuta-
tók, utazók és természetjárók, diákok és tanárok, a
természet és a szépségek iránt fogékony minden
ember számára. Legyenek a képek és az ábrázolt
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pontok szerint: a kép témája, az ábrázolt tárgyhoz
kapcsolódó személy, vagy a kép kísérõ szövegében
elõforduló szó, illetve szövegrész alapján is válogat-
hat.  (FL)

�Gyorstalpaló�:
hogyan formázzunk

bekezdést
szövegszerkesztõben?

Sok felesleges munkától szabadítaná meg a lap
technikai szerkesztõjét, de a cikkét szövegszer-
kesztõbe rögzítõ szerzõt is, ha a bekezdések ala-
kításához a szövegszerkesztõk formázási lehetõ-
ségét használná ki, s az elsõ sort nem tabulátor-
ral, vagy (rendre különbözõ számú) szóköz leüté-
sével tenné hangsúlyossá.

Közismert, hogy a Word szövegszerkesztõ
(amit legelterjedtebben használnak szerzõink), ha
nem jelölünk ki mást (vagyis a CTRL+N gomb-
bal vagy az új dokumentum ikonjára klikkeléssel
látunk hozzá az új dokumentum létrehozásához),
egy globális sablonra alapozza az új dokumentu-

TextLib naptár 12 fontos jellemzõ, amitõl a program egyedülálló

Január Dolgozhasson egy könyvtáros egy számítógépen egy programmal egy idõben több

Február feladaton? Igen � Nem

Március Dolgozhasson több könyvtáros több számítógépen egy programban egy idõben

Április ugyanazon a feladaton? Igen � Nem

Május Módosíthassa több könyvtáros több számítógépen egy programban egy idõben

Június ugyanazt az adatrekordot? Igen � Nem

Július Igen! Cédulanyomtatás közben kereshessen az adatbázisban, vagy kölcsönözhessen, vagy...

Augusztus Igen! Nyomtathassanak, kereshessenek vagy kölcsönözhessenek többen egy idõben.

Szeptember Nem! Gyõzzön a gyorsabb, a második módosítsa a módosítottat.

Október

November Az események több szálon futnak, de a szálak soha nem gabalyodnak össze.

December

Számítástechnika-alkalmazási Szövetkezet
Cím: 1088 Budapest, Reviczky u. 3. - 1371 Budapest, Pf. 487

Telefon / Fax: 267-0003

E-mail: info@infoker.hu � Honlap: http://www.infoker.hu

TextLib   integrált számítógépes könyvtári rendszer
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mot, ennek a neve Normal.dot, s benne számta-
lan elõre definiált jellemzõ van, pl. oldalméret,
laptájolás, margóméretek, betûfajta és típus, be-
kezdésjellemzõk. Az utóbbiak a Normal nevû be-
kezdésstílusban találhatók, és természetesen meg
is változtathatjuk e jegyeket.

Nyissuk meg a FORMÁTUM menü STÍLUSOK�
almenüjét, a használt stílusok közül a Normal eleve
kijelölt, vagyis ha a MÓDOSÍTÁSt választjuk, az
erre a bekezdés-stílusra vonatkozik.

Jelezzük, hogy a módosítható jellemzõk (FOR-
MÁTUMOK) közül a Bekezdést választjuk. (Ne fe-
lejtsék el a Bekerül a sablonba alaphelyzetben
üres négyzetét beikszelni, mert csak így õrzõdik
meg a változtatás!)  Az elsõ sor behúzása ablak-

ba írhatjuk be, hány centiméterrel akarjuk ben-
tebb kezdeni a bekezdés elsõ sorát. Ha az egész
bekezdést akarjuk a margóhoz képest bentebb
tolni, a behúzás balról értéket kell megadnunk.

Egy másik szövegtagolási lehetõség, amit író-
gépes korszakunkból örököltünk, hogy a bekez-
dések elõtt és után üres sor(oka)t hagyunk ki (a
szövegszerkesztõben ENTER-t ütünk.) Kerülen-
dõ eljárás! A párbeszédablakban látszik a térköz
elõtte, utána üres ablaka, az ide beírt értékkel
lehet a két bekezdés között kihagyandó üres
helyet pontosan megadni. Önmaguk idejével is
jobban gazdálkodnak, ha a szükséges beállításo-
kat a sablonban érvényesítik, hiszen ettõl kezdve
automatikusan végrehajtódnak majd ezek a hasz-
nos beállítások.

Végül egy jó tanács. A kimentett állomány formá-
tumaként (fõként, ha elektronikus levél mellékleteként
továbbítják majd), válasszák az rtf-et (Rich Text
Format)! Ezt ugyanis nem támadják a vírusok, mint a
doc-ot, de megõrzi a formázási beállításokat (nem úgy,
mint a txt, vagyis szövegformátum), harmadrészt pedig
a legtöbb szöveg- és kiadványszerkesztõ verziószám-

tól függetlenül képes olvasni, megjeleníteni, míg ez nem
áll a Word különbözõ verziószámú változataira, hiszen
azok � logikusan � felülrõl lefelé kompatibilisek.

(FL)
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Az olvasás éve
rendezvényei

a zalaegerszegi
József Attila

Városi
Könyvtárban

Az olvasás éve rendezvényeit
könyvtárunkban a család jegyé-
ben szerveztük. Olvasópályáza-
tot hirdettünk Én és a család
címmel 2000 szeptemberében,
2001. április 30-ai határidõvel.
Az óvodásoktól a nagyszülõkig
minden korosztályt olvasásra
invitáltunk. Az ajánlott 12-12
könyvbõl háromról vártunk az
óvodásoktól rajzot, az iskolá-
soktól és a felnõttektõl egy-egy
oldalas fogalmazást, amelyben
véleményüket kértük a könyv-
ben szereplõ családokról.

A külön polcra elhelyezett
könyvek folyamatosan forogtak,
a kevés példányszámú felnõtt
irodalomra állandóan volt elõ-
jegyzés.

Januárban � a könyvolvasás
középidejében � mintegy bizta-
tó, továbblendítõ céllal Boldi-
zsár Ildikó volt könyvtárunk
vendége. A felnõtteknek (szü-
lõk és pedagógusok) a mese
gyógyító erejérõl beszélt lenyû-
gözõen, a gyerekeknek játékos,
gondolkodásra és olvasásra
késztetõ foglalkozást tartott
gyermekkönyvekbõl. Õ volt a
második felolvasója a gyermek-
foglalkozást követõ, Olvasó-

maraton 68 órán át címû ren-
dezvényünknek is (lásd Könyv-
tári Levelezõ/lap 2001/2.), ame-
lyet a családról szóló mesék,
versek stb. felolvasása jegyében
szerveztünk.

Az egyik, szomszédos álta-
lános iskola magyar tanárnõje
külön szívügyének tekintette az
olvasást, a visszacsatolást, osz-
tálya részvételét a pályázaton.
Ezt az osztályt márciusban
meghívtuk egy találkozóra
Bartos Évával, aki az olvasás
jelentõségérõl tartott elõadást és
beszélgetett a megjelentekkel. E
párbeszéd során a gyerekek a
már olvasott könyvekrõl is szól-
tak, a Segített a könyv, a mese
c. kötetrõl és a listán is szerep-
lõ könyvekrõl külön eszmecse-
re is kialakult.

Kíváncsian vártuk a beérke-
zõ pályázatokat, de sajnos azt
kellett tapasztalnunk, hogy a
gyerekek közül � a folyamatos
olvasás ellenére � az írásbeli
megnyilatkozást kevesen vállal-
ták. A felnõttektõl is csak egyet-
len, de szívet melengetõ, célja-
inkra ráérzõ és azokat meg is
fogalmazó írás érkezett.

A jutalomkönyvek átadása
vendégek jelenlétében történt. A
gyerekekkel Veszelka Tamás
ifjúsági gondozó, a Bethesda
Gyermekkórház Családsegítõ
Intézetének munkatársa beszél-
getett. Ady Endrét, József Atti-
lát és az Alkimista c. könyvet
idézve arra biztatta a hallgatósá-
gát, hogy találják meg életük �kin-
csét�. Még nem tudhatják, mi lesz
az, azt sem, hogy mikor fognak

rátalálni, de fel kell rá készülnünk.
S ebben minden elolvasott könyv
segít, ha csak kicsit is.

A felnõttekhez kollégáját,
Szarka Miklós pasztorál pszicho-
lógust hívtuk meg. Õ a gyerekek
lelki, fizikai tünetei mögött meg-
búvó családi problémákról, ezek
megoldásáról beszélt és gondol-
kodott a közönség bevonásával.

Befejezésül idéznénk a felnõtt
pályázatból, melyet olvasva úgy
éreztük, a hasonló programokról
a jövõben sem szabad lemonda-
nunk:

�Két hete, amióta felfedez-
tem a könyvtár bejárata elõtt azt
az A/4-es lapot, amelyen az
összes korosztály számára hir-
detnek pályázatot, egyfolytában
újabb és újabb dolgokra csodál-
kozom rá. Az elsõ maga a pá-
lyázat.

Remek ötletnek tartom, hogy
családról szóló regényeket gyûj-
töttek csokorba. A szereplõk
hétköznapi emberek, a cselek-
mény a mindennapjaikat mutat-
ja be. Bármelyikünkkel megtör-
ténhetnek vagy megtörténhettek
hasonló események.  Az elmúlt
két hétben a könyveknek kö-
szönhetõen más szemüvegen
keresztül néztem a környezete-
met, családtagjaimat, önmaga-
mat. Kész õrület!

Nem érdekelt a tévé, az idõ-
met jobban be tudtam osztani,
a feladataimat gyorsabban elvé-
geztem, hogy végre folytathas-
sam az olvasást. Sokat változ-
tam közben.  Megértõbb, gon-
doskodóbb, odafigyelõbb lettem.
Pszichológiai hajlam, beleérzõ
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képesség fejlõdött ki bennem.
Úgy érzem megérte újra felfe-
dezni az olvasás örömét, vará-
zsát, amely nem hasonlítható
máshoz, nem helyettesíthetõ a
filmekkel, internettel vagy bár-
melyik rejtvényes agytornával.

Azok is kellemes kikapcso-
lódást nyújtanak, de a könyve-
ket nem szabad elfelejtenünk.
Általuk új emberekké válha-
tunk, megtanuljuk érzékleteseb-
ben kifejezni gondolatainkat,
érzelmeink szabadon feltörhet-
nek rejtekükbõl.� (Konrád
Zsoltné)

Horváth Anikó
és Jagasicsné Bogatin Mária

gyermekkönyvtárosok

Továbbképzés
Csíksomlyón

2001. május 8. és 11. között a
Romániai Magyar Könyvtárosok
Egyesülete, a Kovászna Megyei
Könyvtár, valamint a Hargita
Megyei és Városi Könyvtár
szervezésében továbbképzõ tré-
ning helye volt a csíksomlyói
Jakab Antal Tanulmányi Ház,
Menedzsment az információs
és könyvtári szolgáltatások-
ban címû témával. A rendezvény
résztvevõi Hargita, Kovászna és
Kolozs megyei könyvtárigazga-
tók és könyvtárosok voltak. A
gyergyószentmiklósi Városi
Könyvtárt Csergõ Kálmán igaz-
gató és Bakai Magdolna gyer-
mekkönyvtáros képviselte.

Elõadásokat tartott Fehér
Miklós, a budapesti Könyvtári
Intézet osztályvezetõje és Mi-
kulás Gábor kecskeméti infor-
mációs és könyvtári tanácsadó
a következõ témákról: Menedzs-
ment a könyvtárban; Tervezés-
irányítás; Jövõkép; Szervezeti
kihívások; SWOT (stratégiai

terv); Ügyfélszolgálat; Humán-
erõforrás-menedzsment; Veze-
tés; Térítéses információszol-
gáltatás és közönségkapcsolat.

A tréning támogatója a ma-
gyarországi Nemzeti Kulturális
Örökség Minisztériuma és a
Román Mûvelõdési Minisztéri-
um Kisebbségi Tanácsa volt.

Csergõ Kálmán

Az iskolai
könyvtáros mint
�rejtett szellemi
bázis�, mint az
iskola �szellemi

motorja�

(Gondolatok a Könyvtári
Levelezõ/lap 2001/3.
számában megjelent,
Könyvtárostanárok

képzése címû íráshoz)

�...Mindenkit mindenre
meg lehet tanítani, csak idõ,
módszer és mester kérdése.�

(Comenius)

Gondolataim a gyakorlati peda-
gógiai tapasztalatból eredõen
többirányú célt szolgálva formá-
lódtak. Írásommal megerõsíte-
ni igyekszem a könyvtárostanári
munka szerepét a közoktatási
intézmények komplex nevelõ-
oktató tevékenysége halmazá-
ban. Soraimat biztatásul szánom
azon tantestületeknek, amelyek
még nem tapasztalják a könyv-
tárostanár szakmai jelenlétét.

Mint vezetõ, fókuszálni szeret-
ném a könyvtárpedagógiai prob-
lémát azon vezetõtársaim számá-
ra, akik eddig még nem építettek
a könyvtárostanár szellemi bázi-
sára. Még idõben, a helyi tanter-

vek készítésének idõszakában
szeretném felhívni a tantestületek
figyelmét a könyvtári téma komp-
lex megjelenítésére. Követendõ
példaként kívánom bemutatni � az
iskolakörzetemben tevékenykedõ
könyvtárostanár munkájának felvil-
lantásával � a �rejtett szellemi bá-
zis� valós létét, most, a pedagógus
nap közelében.

A baktakéki iskolakörzet sze-
rencsés. Szerencsés, mert 1993
óta önálló termet tudhat magáé-
nak az iskolakönyvtár. Szerencsés,
mert van szakképzett könyvtárosa,
akinek szakmaisága a baktakéki
iskolában teljesedett ki.

Az iskolavezetés hosszú évek
óta fontosnak tartja, hogy a
könyvtár legyen segítõje a tanu-
lás tanításának, a kommunikáci-
ós készségek fejlesztésének, a
tanulók komplex módon történõ
személyiségfejlesztésének, a taná-
rok módszertani megújulásának,
mutassa meg az olvasásfejlesz-
tés interaktív lehetõségeit.

Ezen célok teljesülését a
baktakéki körzetben Tengeri
Lászlóné könyvtárostanár segí-
ti, mint az iskolakörzet �szelle-
mi motorja�. A körzet intézmé-
nyeinek szellemi bázisaként
szakmaiságával, a tanulók és a
nevelõk tapintatos motiválásá-
val az iskolavezetés fontos se-
gítõtársává vált. A szakmai se-
gítõvé érés folyamata többéves,
hiszen a kolléganõ saját gyakor-
latában, majd szakvizsgája se-
gítségével tett szert olyan mód-
szertani kultúrára, mely munká-
ját példaértékûvé teszi.

A baktakéki könyvtáros teljes
személyisége adja az erõt a tanít-
ványoknak és a pedagógus tár-
saknak ahhoz, hogy a könyvek
közelsége, napi használatuk az
iskolaotthonos nevelés és oktatás
eredményességéhez vezessen. A
hatékonyabb nevelni tudás képes-
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ségének elsajátításában a könyv-
táros egyedi megoldásokat alkal-
maz, s ezzel mintát nyújt a tanár-
társaknak. A tanulókkal és a pe-
dagógusokkal jó kapcsolatokat
épített ki, mindig kész az együtt-
mûködésre, s a közös munka
szép sikereket eredményez, mint
például a megyei szintû, Könyv-
tárhasználat olvasásismerettel té-
májú verseny Baktakéken, a nyári
komplex könyvtár-informatika tá-
bor, a tanévet ismétlõ tanulók
számának csökkenése, a meg-
valósuló projektek vagy közös
helyi tanterv készítése a könyv-
tári téma érvényesítése kapcsán.

A napi könyvtári tevékeny-
ség jól szervezett munkabeosz-
tás szerinti folyik, s az iskola-
otthonos programban, a szabad-
idõs sávban tudják a tanulók a
leginkább hasznát venni.

A baktakéki iskolában a
könyvtárpedagógiai munka a
hagyományosnál alaposabb,
korszerûbb felkészülés alapján
zajlik. A könyvtárban ötletteli,
gyermekcentrikus nevelõi ma-
gatartás vonzza a könyvek kö-
zelébe a tanulókat. A szeretet, a
törõdés együttes megélése a min-
dennapi könyvtárpedagógiai
munka során a leghátrányosabb
helyzetû tanulónál is kifejleszti az
olvasás, illetve az információhoz
jutás igényét. A könyvtári foglal-
kozások, mint nem szokványos
tanítási órák, a pedagógiai kihí-
vások sorát állítják a könyvtáros
elé. A mi �szellemi motorunk�
kiválóan veszi ezeket az akadá-
lyokat, hiszen a közös nevelés
normarendszerének speciális gya-
korlatát valósítja meg.

A könyvtár a pedagógiai in-
nováció bölcsõje. Szellemiségé-
nek hatása a sikeres pályázatok-
ban, rendezvényekben, az isko-
latörténeti gyûjtemény létesítésé-
ben, helyi tantervek és szakmai

projektek készítésében is meg-
nyilvánul. A kolléganõ nyitottsága
az eredményességet növelõ mód-
szertani lehetõségek irányába hat
(pl. szakvizsga, informatika szak,
könyvtári vetélkedõk, olvasókö-
rök, multimédia alkalmazása, író-
olvasó találkozó, tanulói kutató-
munka stb.). A könyvtár szellemi
ereje egy belsõ biztonságot nyúj-
tó társas életet hoz létre szeretet-
éhes tanulóink számára. A könyv-
táros a teljes tantestület segítõje a
felzárkóztatás és a tehetséggon-
dozás speciális területein. A tanu-
lók személyiségformálásában Ten-
geri Lászlóné folyamatos fejlesztõ
funkciót tölt be.

A kolléganõ képessé vált a
tanulók megterhelés- és konf-
liktustûrõ képességének, prob-
lémamegoldó kapacitásának,
személyiségük erejének növelé-
sére is. Komplex pedagógiai
tevékenysége során segíti a ta-
nulók otthoni környezetébõl
származó megterhelések, ártal-
mak kompenzálására irányuló
iskolaotthonos nevelõ-oktató
munkát is. Mindehhez persze
szükséges könyvtárosunk jó
kommunikációs készsége.

A fentiekbõl kitûnik a jól
képzett könyvtárostanár jelentõ-
sége a nevelési-oktatási intéz-
ményekben. Fontos, hogy a
könyvtáros olyan pedagógiai és
szakmai igényességgel, az in-
tézményi program egésze iránti
olyan elhivatottsággal mûköd-
jön, hogy általa egy kulturális
és szellemi pezsgés indulhasson
meg az iskolában.

Az iskolavezetés minden isko-
lában olyan képzettségû könyv-
tárostanárt vár,

� aki komplex módon tudja
segíteni a klientúra elvárásait,

� aki munkáját a szakmaisá-
gon alapuló együttmûködésre
építi,

� aki a munkakedv erejével a
könyvtárba tudja vonzani az is-
kola tanulóit és a kollégáit,

� aki a minõségfejlesztést
segítõ partnerkapcsolatokat ké-
pes kiépíteni,

� aki munkafegyelmével
közösségformálóan segíti az
iskolavezetés munkáját,

� aki nyitott a teljesítmény-
centrikus munkakapcsolat építé-
sére,

� aki az elhivatottság vezé-
relte team- és csapatmunka ko-
vásza,

� akinek a hivatásszeretete, a
személyi tulajdonságai és a peda-
gógiai tevékenységhez szükséges
képességei a könyvtárpedagógia
szolgálatában állnak.

Ilyen könyvtárostanárt a felsõ-
fokú intézmények ma nem tudnak
képezni. A leendõ tanár személyi-
ségében a kívánalmak csírái jelen-
nek meg a fõiskolai évek során. Az
iskolavezetés stratégiai feladata,
hogy e csírák segítségével igazi
könyvtárostanárrá fejlõdjön és az
iskola szellemi bázisát építse a
könyvtár pedagógusa. E vezetõi
munka türelmet, gondos odafigye-
lést, a szakmai partnerség elfoga-
dását és tiszteletét feltételezi, hoza-
ma pedig az iskola szakmai vonze-
rejét építheti. Úgy, ahogy az a bak-
takéki Körzeti Általános Iskolában
történik, Tengeri Lászlóné könyv-
tárostanár magas színvonalú mun-
kája révén.

Restyánszki Lászlóné
iskolaigazgató

Hirdessen
a Könyvtári Levelezõ/

lapban!

Egész oldalas hirdetés
30000 Ft+ÁFA

Fél oldalas hirdetés
15000 Ft + ÁFA

Negyed oldalas hirdetés
7500 Ft+ÁFA

A kisebb terjedelmû
hirdetések ára

arányosan kevesebb
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Könyvtári
menedzsment
és nyilvános

szolgáltatások
a közmûvelõdési
könyvtárakban

A fenti címen tartott szemináriu-
mot május 18-án a Goethe Inté-
zet, új nevén Goethe-Institut Inter
Nationes könyvtára, amelyre meg-
hívást kaptak a megyei könyvtá-
rak, valamint az intézetünkkel
munkakapcsolatban lévõ városi
könyvtárak vezetõi és munkatár-
sai.

Könyvtárunk célja az volt,
hogy a fenti témában olyan elõ-
adókat hívjunk meg, akik újsze-
rû nézeteikkel új gondolatokat
ébresztenek, vitát provokálnak
a meghívottak körében. Német
részrõl dr. Horst Neißert, a
kölni városi könyvtár igazgató-
ját hívtuk meg, aki Németor-
szág-szerte és nemzetközileg is
híres reformnézeteirõl.

  Magyar elõadónk a kecske-
méti Katona József Könyvtár
igazgatónõje, Ramháb Má-
ria  és az OSZK Könyvtári In-
tézetének osztályvezetõje, Fe-
hér Miklós volt, õket a magyar
könyvtárostársadalomnak bizo-
nyára nem kell bemutatni. Ramháb
Mária a minõségbiztosításról beszélt,
Fehér Miklós pedig bemutatta a
Könyvtári Intézetet és annak szol-
gáltatásait. Ebben a beszámolóban
arra szeretnék szorítkozni, hogy dr.
Neißer elõadásából néhány figye-
lemfelkeltõ gondolatot emeljek ki.

A könyvtárak alapvetõ válto-
záson mennek át. A gazdasági
nehézségek miatt szükségességük
ma már nem egyértelmû, hanem
bizonyítandó, emellett konkurrál-
niuk kell más kultúraközvetítõ

szervezetekkel a kultúra számára
fenntartott csekély összegek meg-
szerzéséért.

Az eszközök beszûkülésével
és állások törlésével  egyidejûleg
a könyvtáraknak új feladatokat is
el kell látniuk, amihez feladataik
átstrukturálására, a könyvtárosok-
nak pedig új tudásra, készségek-
re van szükségük. Ilyen új feladat
az információk gyûjtése és cso-
portosítása, megszûrése, az abban
való navigálás és az információs
kompetencia közvetítése a fel-
használóknak.

Az �ask a librarian� a jövõ
központi mottója lehet. Igaz, hogy
ezeket a célokat már a �70-es
években megfogalmazták, de
megvalósításuk mára életbevá-
gó kérdéssé vált. A célok eléré-
séhez nagyobb önállóság szük-
séges, amelyhez elengedhetetlen
egy gazdálkodási reform, hogy a
könyvtárak saját maguk gazdál-
kodhassanak a fenntartásukra
szánt összeggel. A bevételek önál-
ló felhasználhatósága, a rendelke-
zésre álló összegek következõ
évre való átvitelének lehetõsége,
az egyes költségvetési tételek
egymás közötti átcsoportosítható-
sága mind az eredményes gazdál-
kodás feltételei. Fontos, hogy le-
gyen a könyvtáraknak bátorságuk
vállalni bizonyos hiányosságokat.
Ezen például azt kell érteni, hogy
egy fiókkönyvtárból teljesen hiá-
nyoznak bizonyos témák, ha
ezekre ott nincs igény. Legyen
inkább kevesebb könyv, mint
halott állományrészek. Az olvasók
nem akarnak régi, használhatalan
könyveket, viszont szívesen fizet-
nek a nívós szolgáltatásért, ha az
ár arányban áll azzal.

Mindezek persze megkövete-
lik magának a könyvtáros szak-
mának az átalakulását. Ha valaki
ezt a foglalkozást választotta, mert
egy nyugodt zugot keresett a

munka világában, akkor mára bi-
zonyára csalódás érte. A könyv-
tárak vezetõi ma menedzserek,
akiknek naponta kell farkassze-
met nézniük az �ellenféllel�. (Értsd:
a politikai döntéshozókkal, a fenn-
tartóval.)

Ugyanakkor a könyvtárosok-
nak is az egész életen át tartó
tanulással kell elsajátítaniuk az új
ismereteket és készségeket. A
mindenhez értõ könyvtárossal
szemben egyre keresettebb lesz
egy-egy szakterület specialistája.

Az újragondolás egyik példája
az állások újszerû betöltése. A
kölni könyvtár foglalkoztat egy a
könyvtár modern arculatának ki-
alakításával, reklámmal foglalko-
zó szakembert.

Ez alapvetõ fontosságú, mert
még ma is él az emberek fejében
a kép a könyvtárról, ahova gye-
rekek és ráérõ háziasszonyok jár-
nak. A könyvtárak tudatos PR-
munkája itt megkerülhetetlen, hi-
szen a valóságban a könyvtárak
használói középosztálybeli, nagy
változtatási készséggel rendelke-
zõ, jól képzett fiatal emberek,
akik tudatosan keresik és hasz-
nálják az információkat.

Világunkban, miközben a vir-
tuális hálózatok egyre inkább el-
uralják az életünket, kell egy hely,
ahol az emberek a valóságban is
találkoznak egymással. Ez lehet a
könyvtár, mint egyidejûleg modern
és hagyományõrzõ intézmény.

 Az elõadást követõ vitából
kiderült, hogy az önálló gazdál-
kodás igénye a magyar könyv-
tárakban is megfogalmazódott,
de a törvényi szabályozás ezt
egyelõre nem teszi lehetõvé. A
másik � és szinte minden szemi-
náriumon szóba kerülõ � vitaté-
ma az állományapasztás szüksé-
gessége, mértéke. Míg itthon na-
gyon sok könyvtár a gyûjtõ funk-
ciót látja legfontosabbnak, addig
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egyes németországi közmûvelõdési
könyvtárak radikálisan selejtez-
nek. Céljuk, hogy minél frissebb,
keresettebb irodalmat kínáljanak
az olvasóknak, vállalva azt is,
hogy a ritkábban jelentkezõ igé-
nyeket egyáltalán nem tudják ki-
elégíteni. Hozzá kell tenni, hogy
dr. Neißer ezen a  téren Néme-
tországban is reformernek számít.
A referátum teljes szövege az
interneten a www. goethe.de/ms/
bus/deindex.htm oldalon, az Infor-
mationszentrum rovatban olvasha-
tó, egyelõre csak német, a közel-
jövõben magyar nyelven is.

Ugyanitt található a magyar
könyvtárügy elmúlt tíz évérõl ké-
szített tanulmány, a Közmûvelõ-
dési könyvtárak egy új Euró-
páért konferencia anyaga, a
Bücher, über die mann spricht
könyvajánló összeállítás a német
könyvpiacon ismert és sokat vi-
tatott könyvekrõl, amelyek könyv-
tárunk állományában is megtalál-
hatóak, valamint on-line kataló-
gusunk.

Marton Erika

Nemzetközi
konferencia

az egészségügy
információ-
ellátásáról

Az Európai Egészségügyi Infor-
matikai és Könyvtári Szövetség
(European Association for Health
Information and Libraries) 2001.
június 7. és 9. között tartotta mun-
kaértekezletét Algheróban (Olasz-
ország, Szardínia szigete), 2001:
Cyberspace Odyssey címmel
(2001: Odüsszeia a virtuális térben).

Az értekezlet tárgyköre a táv-
kommunikáció által nyújtott lehe-
tõségek és a könyvtárosok sze-

repének elemzése volt az infor-
mációs társadalomban.

Huszonkét értékes elõadás
hangzott el, és negyvenöt posz-
tert mutattak be. A konferencián
Magyarországról hatan vettek
részt.

A konferencia vezérgondolata
az volt, hogy miként lehet a leg-
jobban kielégíteni az orvosok,
nõvérek (és betegek) egyre nö-
vekvõ információigényét, miköz-
ben a könyvtárat személyesen lá-
togatók fokozatosan távoli fel-
használókká válnak az interneten
keresztül.

A konferencia hivatalos nyel-
ve az angol és az olasz volt, szink-
ron tolmácsolás állt a résztvevõk
rendelkezésére.

A tudományos program három
témakör köré csoportosult:

1. A könyvtáros a tudományos
információ �kapuõre�

2. Tudományos információfor-
rások az interneten

3. A távoli felhasználó
A Semmelweis Egyetem há-

rom poszterrel szerepelt, amelyek
a könyvtári együttmûködést és a
hazai konzorciumokat, az on-line
információk orvosi vonatkozása-
it, valamint a könyvtárosok infor-
mációközvetítõi és -feltárói sze-
repét mutatták be:

 Dr. Vasas Lívia, Jehoda Imola:
Cooperation and consortia

 Dr. Szabó-Balogh Clarissa:
Medical science related questions
in on-line information in Hungary

 Dr. Hercsel Jolán: Gatekeeper
Role of Librarians in Scientific
information at the Central Library
of Semmelweis University

A sok értékes információ kö-
zül nehéz lenne bármit is külön
kiemelni. A konferencia anyagát
az elõadók és a poszter szerzõk
által leadott teljes szöveg alapján
közlik az interneten, az EAHIL
honlapján (http://www.eahil.org/),

a Semmelweis Egyetem Közpon-
ti Könyvtára honlapján (http://
lib.sote.hu) pedig élménybeszámo-
ló olvasható.

A konferencia színhelye, Al-
ghero Szardínia szigetének egyik
kiemelt tengerparti üdülõhelye.

 A tudományos program mel-
lett a szervezõk gondoskodtak
fakultatív programokról a szabad-
idõben, így módunk nyílt bepil-
lantást nyerni Európának erre az
érdekes területére. Ezúton is elis-
merésünket és köszönetünket fe-
jezzük ki a konferencia rendezõ-
bizottságának a kifogástalan szer-
vezésért és a kitûnõ ellátásért.

Hercsel Jolán

Kisalföldi
könyvtárosok
marketing és

kommunikációs
tréningje

A Kisalföldi Könyvtárosok és
Könyvtárak Egyesülete rendsze-
resen indít továbbképzéseket tag-
jai számára. Az utolsó ilyen to-
vábbképzés 2001. június 11�12-
én volt Marketing és kommuni-
káció a könyvtárban címmel. A
tréning anyagi hátterét a Nemzeti
Kulturális Alapprogram Könyvtári
Kollégiuma biztosította, a helyszínt
a Gyõri Városi Könyvtár bocsá-
totta az egyesület rendelkezésére.
A képzésen a megye városi
könyvtárai (Fertõd, Csorna, Mo-
sonmagyaróvár, Sopron, Gyõr), a
Széchenyi István Fõiskola Könyv-
tára, a Balázs Béla ÁMK, vala-
mint a megyei könyvtár munka-
társai vettek részt, és a British
Council által felkészített szakem-
berek, Gáncsné Nagy Erzsébet
(KKMK, Gyõr) és Varga Kata-
lin (OPKM, Bp.) vezették. Cél-
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juk az volt, hogy a gyakorlatban
hasznosítható módszerekkel is-
mertessék meg a résztvevõket úgy,
hogy legyen lehetõségük ezek ki-
próbálására is. A módszer lénye-
gét a mottóul választott kínai köz-
mondás jól kifejezi:

�Ha csak hallom, elfelejtem.
Ha látom is, emlékszem rá.
Ha csinálom, megértem.�
Ennek szellemében az egy-egy

témát bevezetõ rövid elméleti elõ-
adás után gyakorlati feladatok
követték egymást, melyek a részt-
vevõk tudását, kreativitását, kom-
munikációs készségét egyaránt
megmozgatták, fejlesztették. Már
az ismerkedés sem volt szokvá-
nyos, hiszen elsõ feladatként pá-
rokban egymás könyvtárát kellett
bemutatni SWOT analízis segít-
ségével, rámutatva az adott
könyvtár erõsségeire, gyengesé-
geire, lehetõségeire és korlátaira.
Ez a módszer segíthet felismerni a
fejlesztendõ területeket, az elke-
rülendõ csapdákat. A bemutatko-
zás megalapozta az egész közös
munka jó hangulatát, összerázta a
csapatot.

Folytatásként affinitás diag-
ram készítését kaptuk feladatul,
amely már a könyvtári marke-
ting területére kalauzolt bennün-
ket. Csoportmunkában a mar-
ketingmunka gazdasági, szakmai
és személyes céljait fogalmaztuk
meg és osztályoztuk. Megtanul-
tunk versenyhálót készíteni,
amelynek célja, hogy elemezni
tudjuk könyvtárunk piaci pozíci-
óját, reális képet kapjunk intéz-
ményünkrõl.

A második nap fõ témája a
közönségkapcsolatok, a könyv-
tári PR tevékenység volt. Meg-
vizsgáltuk, milyen elvek kellenek
a könyvtári PR tevékenység ki-
alakításához, megismerkedtünk a
közönségkapcsolatok elméleti és
gyakorlati tudnivalóival. Az elmé-

let után ismét gyakorlatban pró-
báltuk ki magunkat. Nagy sikert
aratott a szituációjáték, ahol pl.
a következõ helyzetekre kellett
megoldást találni:

� görkorcsolyával érkezik az
olvasó,

� míg az anyuka könyvet vá-
logat, kisfia kiszedi a katalógus-
cédulákat a fiókból,

� köztiszteletben álló olvasó
folyóiratot csonkít.

Többen megfogalmazták, hogy
hasonló problémával már szem-
besültek munkájuk során, ezért is
volt hasznos az említett szituációk
közös megbeszélése. További
csoportmunkában kreativitásunkat
is kipróbálhattuk. Az olvasás éve
kapcsán a könyvtár új szolgálta-
tásáról plakátot, szórólapot ké-
szítettünk, megterveztük az álta-
lunk megálmodott szolgáltatás
bevezetõ kampányát. A kampányt
közösen értékeltük információtar-
talom, tipográfia és a terjesztés
ismertetett szempontjai alapján.
Foglalkoztunk a könyvtári in-
formáció eljuttatásának módja-
ival egy kijelölt célcsoport (pl.
az olvasók, társintézmények,
média) részére. Kipróbáltuk,
hogyan kell mûködnie a média
és a könyvtár kapcsolatának.
Ennek gyakorlását két feladat
szolgálta: az elsõ egy interjú volt
a helyi televízióban a könyvtár
által végzett olvasói felmérésrõl, a
másik, egyéni feladat sajtóközle-
mény készítése volt úgy, hogy
saját munkánkat mutattuk be nép-
szerû, közérthetõ formában. Ez
tûnt a továbbképzés legnehezebb
feladatának, de ugyanakkor na-
gyon hangulatos írások születtek.

Utolsó témánk az önmene-
dzselés volt. Ezen a nem iga-
zán ismert területen kaptunk né-
hány megszívlelendõ tanácsot.

A két nap végén elmondhat-
tuk, hogy hasznos tapasztalatokat

és ismereteket szereztünk a
könyvtári tevékenység népszerû-
sítéséhez. Az itt elsajátított mód-
szereket szívesen alkalmazzuk a
késõbbiekben könyvtári mun-
kánkban.

Pethõ Árpádné
és Winkler Csabáné

Kisfaludy Károly Megyei
Könyvtár

Helyi sajtó
az ezredfordulón

Vámosgyörk
2001. június 29.

�Az újságíró az információk köz-
lekedési rendõre. Ha jól végzi a
dolgát, akkor szinte észrevétlenül
irányítja a forgalmat, és nincs
karambol.� � hangsúlyozta Szend-
rei Lõrinc újságíró azon a Vá-
mosgyörkön megrendezett konfe-
rencián, amelyen a közmûvelõdés
és a sajtó kapcsolatáról, a helyi
lapok szerkesztésének, kiadásá-
nak napi gondjairól, a körzeti te-
levíziózás kérdéseirõl hallhattak,
illetve tanácskoztak a résztvevõk.
Népmûvelõk, könyvtárosok gyûl-
tünk itt össze egy kis hasznos
tapasztaltcserére.

Sajtóról, sajtótörténetrõl He-
ves megyében nem lehet anélkül
szót ejteni, hogy ne utalnánk arra
az országosan is jelentõs tényre,
amellyel Heves megye, azaz a
megyeszékhely is beírta nevét
Magyarország sajtótörténetének
lapjaira. Hiszen az elsõ hazai hír-
lap eddig ismert száma, a Mer-
curius Hungaricus tervét II. Rá-
kóczi Ferenc Egerben fogadta el,
s az is történelmileg hiteles adat,
hogy a nagy fejedelem lapjának
1705. évi, május 30-ai száma
Agria (Eger) keltezéssel jelent
meg. Célja az volt, hogy más ál-
lamok lakóinak hiteles híreket
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nyújtson a magyar szabadságharc
állapotáról. S itt alkotott az egri
szervita, Szaicz Leó, akit a ma-
gyar katolikus újságírás úttörõje-
ként is szoktak emlegetni, akinek
1785-ben, 1788�89-ben, 1790-
ben megjelent kötetei ugyan még
nem viselik magukon a hírlap vagy
sajtó jellegzetes jegyeit, de idõ-
szakos megjelenésûek voltak,
aktuális kérdésekkel foglalkoztak,
a sajtó fontosságát gyakran és
nyomatékosan hangsúlyozták.

Mint tudjuk, a magyar újság-
írás 1780 táján kezdõdött, s He-
ves vármegye nem volt elmara-
dott szinten ezen a téren: a
Hétilapok elsõ száma 1838. júli-
us 7-én látott napvilágot. Szer-
kesztõje Joó János egri rajztanár
volt, aki iparral, mûvészettel, a
közélet jelenségeivel foglalkozott.
A lap rövid életéhez, ugyanazon
évi bukásához az is hozzájárult �
miként az ma is gyakori �, hogy
az évi elõfizetési ára 10 Ft volt,
ami kissé borsosnak számított.

1860 szeptemberétõl megin-
dult az Egri Értesítõ, amelynek
megjelenése óta állandóan van
Heves megye székhelyének leg-
alább egy lapja.

Egerben az elsõ élclap Buzo-
gány címmel 1867. április 15-én
jelent meg � a kõnyomatos újsá-
got Jovánovics János szerkesztette
és Mártonffy György adta ki.
Rövid idõt megélt élclap volt még
az 1860�70-es években a Bo-
hócz, a Friczi, a Skorpió, a Fül-
lentõ, a Handabanda és a Kakas.

A Hevesvármegyei Hírlap
1893. július 1-jén indult meg az
Egri Nyomda Részvénytársaság
kiadásában hetenként három-
szor (szerdán, pénteken és vasár-
nap), Babocsay Sándor fõszer-
kesztésével.

Eger szép múltú lapjának, a
Népújságnak elsõ száma 1869.
december végén jelent meg Luga

László szerkesztésében, kiadásá-
ban. 1876-ban Egri Népújság lett
� 1893-ig ezen a címen jelent
meg. Ekkor már társlapok is meg-
jelentek a megyében, a megye-
székhelyen, így pl. az Egri Egy-
házmegyei Közlöny (1869), egy-
házi, irodalmi lap, a Népiskolai
Tanügy, a királyi tanfelügyelõség
lapja (1896), az Ipartestületi Hír-
adó (1909).

Az alkalmi lapok közül neve-
zetesebb az Egerben tartott, 1902.
évi országos tûzoltó kongresszus
alkalmából megjelent Eger, vala-
mint az Egri Dalünnep (1907),
melyet a XVII. országos dalver-
seny alkalmából adtak ki. Heves
vármegye Hivatalos Lapját a vár-
megye közönsége 1876-ban indí-
totta, január elsején.

Gyöngyösnek is tisztes múltú
sajtója van. Legelsõ lapja egy
orvosi szaklap, a Hasonszervi
Közlöny volt 1864-bõl (kétszer
jelent meg, 1865-ben meg-
szûnt). Legnevezetesebb lapja a
Gyöngyös, 1878-tól politikai,
majd ismeretterjesztõ, vegyes tar-
talmú lap � 1880-ban szûnt meg.

Hatvan is megteremtette a
maga sajtóját: a Hatvan és Vi-
déke 1898-ban indult meg; ezt
követõen a Heves és Vidéke és
a Pásztói Hírlap 1907-ben.

Tiszafüred sajtója sem mai
keletû: 1882-ben indult meg az
elsõ újság, Tiszafüred címen.

Akit részletesebben érdekel a
megye sajtótörténete, annak tu-
dom ajánlani a megyei könyvtár
kiadásában megjelent Heves me-
gye sajtóbibliográfiáját (szerk.
Nagy Józsefné, Eger, 1972), ami
1970-ig dolgozta fel a megye
sajtóját, valamint Eger sajtótörté-
netére vonatkozóan két szakdol-
gozat is készült, Engel Tibor és
Barna Béla tollából.

A megye fényes múltú sajtójá-
nak regisztrálása � kurrensen és

retrospektíven � nem könnyû fel-
adat; többnyire a megyei könyv-
tárak vállalták és vállalják magukra
ezt a nehéz feladatot.

A megye vidéki sajtóját a
rendszerváltás elõtti idõben a hi-
vatalos megyei, városi sajtóor-
gánumok mellett a vállalati,
szövetkezeti, üzemi, intézmé-
nyi, iskolai híradók, értesítõk
alkották.

Napjainkban a demokrácia
kiszélesedésével, a települési
önkormányzatok helyreállítá-
sával, a lakóhelyi közösségek
és a közvélemény, a nyilvá-
nosság szerepének növekedé-
sével, a gazdaság liberalizáló-
dásával, a szolgáltatások bõ-
vülésével megszaporodott a
helyi újságok száma.

Megjelentek az önkormányzati
lapok, amelyek a település életé-
nek eseményeirõl, történetérõl, az
adott hely múltjáról, jelenérõl tu-
dósítanak. Szerepük a jelen pol-
gárainak életminõségében óriási
jelentõséggel bír, de a jövõ kuta-
tóinak, történészeinek is egyedül-
álló forrásként szolgálnak majd.

A könyvtárak, mint az ismere-
tek tárházai, az embereknek ezt a
fajta igényét is igyekeznek mara-
déktalanul kielégíteni. Ezért gyûjt-
jük a helyi sajtótermékeket, a
félévente, negyedévente, kétha-
vonta, havonta megjelenõ folyó-
iratokat, a városi és községi újsá-
gokat, a hivatalos közigazgatási és
szakmai közlönyöket, az intézmé-
nyi, testületi és iskolai híradókat,
a hirdetési és mûsorújságokat, az
alkalmi, reklám- és kereskedelmi
lapokat.

A Békéscsabai Megyei
Könyvtár az elmúlt két hónap
során összegyûjtötte az ország 19
megyéjének helyi sajtóorgánuma-
iról szóló nyilvántartásokat, ame-
lyeket nekem is módomban állt
áttekinteni. Ennek alapján készí-
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tettem egy kördiagramot, amely
arányaival igen érdekes tanulsá-
gokkal szolgál. A legtöbb önkor-
mányzati, települési lap Pest me-
gyében jelenik meg (128), majd
Szabolcs- Szatmár-Bereg megye
következik (42), a harmincas da-
rabszámúak körébe hat megye, a
húszasokéba öt (köztük Heves
megye is), a tízesekébe négy, a tíz-
nél kevesebb lapot kiadókéba két
megye tartozik. Megjegyzem, itt
inkább a regionális, térségi lapok
kiadása dominál.

Heves megye az ország kis
megyéi közé tartozik, így a helye-
zése nem számít rossznak. 1992
és 2000 között 53 féle lap jelent
meg megyénkben. Megjelenési
gyakoriságuk, terjedelmük, szín-
vonaluk változó.

A rendszerváltás óta a megyei
önkormányzati-települési lapok
száma évenként 20-25 körül
mozog, ami a megye összesen
119 települését figyelembe véve
azt jelenti, hogy a települések
44,5%-a foglalkozik lapkiadással.

Ez az arány rendkívül ked-
vezõ, s kívánom a megye tele-
pülésein tevékenykedõ szerkesz-
tõknek, újságíróknak, hogy foly-
tassák munkájukat, aminek hasz-
na nemcsak a mában fontos, de
a jövõ kutatói, helytörténészei
számára is elengedhetetlenül
szükséges.

Guszmanné Nagy Ágnes
az egri Bródy Sándor

Megyei és Városi Könyvtár
Helyismereti Gyûjteményének

vezetõje

A 11�12.
osztályosok
és tanáraik
olvasásáról

A Bod Péter Társaság 2001.
május 7-én tartotta az ez évi nyil-
vános ülését A 11�12. osztályo-
sok és tanáraik olvasmányai
címmel.

A megnyitó elnöki szavak szo-
morúságot fejeztek ki. Az utóbbi
hat hónapban több tagunk vesz-
tette el az édesanyját, van, aki
édesanyját és édesapját is. Sok
pedagógus fájdalommal búcsúzott
a tisztelt Fasang tanár úrtól, aki
néhány hónappal élte túl sokunk
által szeretett feleségét.

Fiatal tagtársunk, Nagy
Istvánné Piroska, aki a nekünk
mindig helyet adó Deák téri isko-
la derûs, lelkiismeretes könyv-
tárostanára volt, különösen sokat
segített társaságunknak. Tõle ta-
vasszal kellett elválnunk. Rá illet-
tek Hamvas Béla szavai: �Éljetek
közösségben és egyedül kell meg-
halnotok. Éljetek vidáman és hal-
jatok meg csendesen.� ( In: Ma-
uzóleum. Halálirodalom. Bölcsész-
index. Centrál könyvek. Bp. :
ELTE BTK, 1987. )

Elsõként Sziliné Simon Már-
ta magyar-történelem szakos ta-
nárnõ tartotta meg elõadását a
Szent István Gimnázium tanulói-
ról, melyet az alábbiakban összeg-
zett írásban. ��Az elmúlt évek
során osztályfõnöki óráimon, illet-

ve a nyelvtanórák keretében több
alkalommal beszélgettem diákja-
immal az olvasási szokásaikról, az
irodalom személyiségfejlesztõ,
nevelõ szerepérõl.

Az 1999/2000. tanévben ta-
nítványaim vállalkoztak arra,
hogy három hónapon keresztül
naponta írásban vezetik, mennyi
idejük jut olvasásra, hol, milyen
körülmények között, milyen
idõpontban (esetleg milyen
jegyzetelési módszerrel) olvas-
sák a közös házi olvasmányo-
kat, milyen arányban jut idõ más
mûvekre. Az eredmény meglepõ-
en jó volt. Aki szereti az irodal-
mat, nyitott a vitára, az még a
jármûveken is elõveszi a könyvet,
s a szabadon választott mûveket
feltöltõdésként � akár a késõ esti
órákba nyúlóan � olvassa.

A kötelezõ olvasmányokat ál-
talában a tanév kezdete elõtt
beszerzik, az elõzõleg megadott
megfigyelési szempontok szerint
jegyzeteket, vázlatokat készítenek.
A tanév során szinte csak felfris-
sítik az élményt, az órai megbe-
szélésre otthoni feladatokkal ké-
szülnek.

A szülõk és a felnõtt rokonok
tanácsait kikérik a prózai mûvek
olvasásához, de verseket egy-egy
kötetben lapozgatva, a hangula-
tuknak megfelelõen �csemegéz-
nek�. Diákjaink nagyon elõnyös
helyzetben vannak. A könyvtáro-
saink segítségével több könyvtári
órát tartunk. A gyerekek ekkor
megismerkednek a katalógus
használatával, a szabadpolc lehe-

Ha tájékozódni vagy
vásárolni akarsz,
   www.konyvkereso.hu
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tõségeivel. A tervezett órában
olyan kötelezõ és szorgalmi fel-
adatokat adnak a szaktanárok
(földrajz, történelem és irodalom
mellett), amelyek megoldására
több órát is a könyvtárban tölt-
hetnek. Ebben a tanévben több
osztályban írásbeli felmérést vé-
geztem. Kérdéseimben különvá-
lasztottam a szórakozásként olva-
sott és a kötelezõen választott
mûveket, érdeklõdtem a könyvek
beszerzési módjáról, a könyvtár
és a házi könyvtár szerepérõl.

A diákok kb. kilencven szá-
zaléka az iskola könyvtárát lá-
togatja. (Itt olvashatnak folyó-
iratokat is.) Nagyon szeretik a
könyvtár hangulatát, jó kapcso-
latban vannak az õket segítõ
könyvtárosokkal. Az emberi és
szakmai segítség egyaránt fontos
a fiataloknak. A jó iskolai könyv-
tár szinte észrevétlenül csalogatja
be õket, s az olvasás késõbb is
lelki szükségletük marad. A gye-
rekek nagy része csak innen köl-
csönöz, más könyvtárba nem
íratkozott be. Ez esetleg érettségi
után jelenthet problémát. A tanu-
lók több mint ötven százaléka
rendelkezik otthoni kiskönyvtár-
ral, amit zsebpénzbõl bõvít.

A kötelezõ olvasmányokat ál-
talában elolvassák, de elõfor-
dul, hogy � idõ hiányában �
csak a kivonatot ismerik.

A válaszok alapján 17�18 éves
korukra már tudnak önállóan vá-
lasztani, meg tudják különböztet-
ni az értéket a felszínes divatköny-
vektõl. Az ismeretterjesztõ és a
szórakoztató irodalom egyaránt
kezükbe kerül. Feltûnõen sokan
olvasnak világirodalmat, s többen
összevetik a mûfordításokat az
eredeti szöveggel. Úgy véleked-
nek, hogy a számítógép nem szo-
ríthatja ki a könyveket, melyek-
nek sajátos varázsuk van. Szó-
tárprogramot vagy lexikon adata-

it tartalmazó programot szívesen
használnak.�

A Szent István Gimnázium
végzõseinek igényes olvasói
szintje nem jellemzõ az ország 11�
12. osztályos tanulóira általában,
erre utalt a következõ elõadó,
Jobbágyné András Katalin. Elõ-
adásából a következõket emelte
ki. �Az olvasásról folytatott be-
szélgetésünkbe, együtt gondolko-
dásunkba én annak rövid és tö-
redékes bemutatásával szeret-
nék bekapcsolódni, hogy milyen
lehetõségeket kínál erre a Ke-
rettantervben rögzített, most
formálódó pedagógiai program.
Azzal a tudattal teszem, hogy
egy lassú folyamat kis lépései-
nek néhány változatáról számol-
hatok be és természetesen nem a
kérdés megoldásáról.

Néhány olyan szempontra hí-
vom fel a figyelmet, amelyek va-
lamennyi tantárgy tervezetét áthat-
va jelzik a Kerettantervben meg-
fogalmazódott szemléletváltást.
Ezek közül talán a legfontosabb,
hogy az ismeretközvetítés napja-
inkra túlzottan egyeduralkodóvá
vált módszeréhez képest minden
tantárgyban elõnyt kíván biztosí-
tani a képességek fejlesztésének,
mûködtetésének, a tanítás-tanulás
arányának módosításával a tanu-
lás folyamatát, vagyis a tanulói
aktivitást kívánja a középpontba
helyezni.

Ez nem jelenti az ismeretek
veszélyes csökkentését, különö-
sen nem az éppen tárgyalt kor-
osztálynál, a 17�18 éves életkor-
ban. De azt igen, hogy a tananyag
megtervezésében nem egyedül a
tudományos teljesség szempont-
jai érvényesülnek, hanem az ed-
digieknél nagyobb súllyal az élet-
kor adta lehetõségek és igények,
a tanulói érdeklõdés, a jövendõ
életre való felkészítés gyakorlati-
asabb megoldása is.

Megerõsíti ezt a minden tan-
tárgyban � témakörök és felada-
tok szintjén egyaránt � megje-
lenõ utalás a könyvtárra, és
minden korosztálynál a könyv-
tárban végzendõ önálló keresõ-
kutató munka tantárgyi követel-
ménye. Több tantárgyból is
évenként legalább egy dolgoza-
tot kell készítenie a tanulónak a
tananyaghoz kapcsolódóan, de nem
a tanult ismeretanyag visszaadásá-
val, hanem önálló adatgyûjtésre,
feldolgozásra, önálló véleményalko-
tásra alapozva.

Harmadikként említem a sok
egyéb, az olvasást és a megér-
tést segítõ módszer közül a
problémamegoldó gondolkodás
fejlesztésének minden tantárgy-
ban hangsúlyozott igényét, az
eltérõ vélemények ütköztetésének,
a saját vélemény kialakításának
követelményét.

A Kerettanterv készítésekor
nagy hatással volt ránk az a nem
vigasztaló kép, amelyet a fia-
talság olvasni tudásáról, olva-
sói magatartásáról tártak fel a
különféle felmérések és a köz-
vetlen tanári tapasztalat. (Iroda-
lom: Monitor� 95 (szerk. Vári
Péter):  A tanulók tudásának fel-
mérése. Országos Közoktatási
Intézet, 1997., Monitor� 97.
(szerk. Vári Péter): A tanulók tu-
dásának felmérése. Országos
Közoktatási Intézet, 1999.)

 Sok javaslatunkat éppen ez
az ismeret ösztönözte, de tisz-
tában vagyunk azzal � mint az
olvasók is mindannyian �, hogy
ez nagyon összetett, sokténye-
zõs feladat, hogy nincsenek egye-
düli és gyors módszerek, mégis
reméljük, hogy a maga eszköze-
ivel a Kerettantervben megfogal-
mazódott új pedagógiai program
is hozzátesz valamennyit az orszá-
gos törekvésekhez. A magyar
nyelv és irodalom tanításában a
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jelenkori ifjúság igényeihez, ér-
deklõdéséhez való jobb alkalmaz-
kodás, a tananyag zsúfoltságának
csökkentése és legfõképpen az is-
kolai körülmények között is biz-
tosított élményszerûség révén si-
kerül többekkel megláttatni az
olvasás értelmét és szépségét,
felkelteni erre a személyes igényt.�

A szünet elõtt több kérdés
fogalmazódott meg a megjelent
érdeklõdõkben. Ezek egy részét
megbeszéltük a szünetben, de
bõven maradt gondolkodni való
a késõbbi idõre is. Többek kö-
zött jó lenne elemezni gyakorló
tanárok és a tanárképzésben
módszertannal foglalkozók köré-
ben a következõket:

� Mit tehet az olvasás érdeké-
ben a magyartanár, mit az osztály-
fõnök, a könyvtárostanár vagy bár-
milyen más szakos tantestületi tag?

� Van-e remény kutatómun-
kára: mit olvasnak a szakképzés-
ben tanuló 11. osztályosok, mi-
lyen olvasáspedagógiai munka
hatékony ebben a korban?

� A tanárok szokásait is befo-
lyásolhatjuk vagy csak a gyere-
kekét? Ha igen, hogyan?

� Van-e kapcsolat az egyes
tárgyakat tanítók között?

� Mi jellemzi egy tantestület
olvasási szokásait?

� Van-e rendszerváltás az iro-
dalomtanításban? (Végiggondo-
lásra érdemes többünk szerint
Mészöly Magda cikke: Irodalmi
rendszerváltás(?) In: Keresztyén
Nevelés 1997. 5. szám, 20�23.
oldal.)

� Legyen kevesebb vagy több
a tanár által kijelölt �kötelezõ�
olvasmány?

� Csak irodalomból legyen
kötelezõ, vagy szakmai tárgyból,
esetleg a mûvészet, a földrajz, a
természettudomány területérõl is?

� Az irodalom felépítésének
alapja az idõrend legyen?

� Ha igen, hányadik évfo-
lyamtól?

� Átélik-e a tanárok a könyv-
tárban tartott órákon maguk is a
tanítványaikkal a közös tanulás
élményét egy-egy válasz keresé-
se, megfogalmazása közben?

� Hol a helye (értéke) és ha-
tára az irodalmi olvasóvá neve-
lésben a személyes véleménynyil-
vánításnak mind a tanár, mind a
tanuló részérõl?

A szünet után dr. Munkácsy
Katalin fõiskolai docens elõadá-
sa következett, Matematika ta-
nulás és olvasás címmel. A ta-
nárnõ több gimnázium elsõsei
körében végzett kutatást. Dokto-
ri disszertációjának címe: Tanu-
lás a gimnázium elsõ osztályá-
ban. (Bp., 1978.) Késõbb az
OPI munkatársaként, majd a ta-
nárképzésben folytatta az olva-
sástanulás és a gondolkodás fej-
lesztési lehetõségeinek vizsgálatát.
Az elhangzottak lényegét így fo-
galmazta:

�Az iskolás gyerekek olvasási
szokásai nagyon különbözõek, de
az közös vonás, hogy a tanköny-
veket mindenkinek olvasnia kell.
Milyen olvasni tudásra építhetnek
a tantárgyak, és hogyan fejlõdik
az olvasás az iskolai tantárgyak
tanulása során? A kérdés az is-
kola mindennapi életében nem vá-
laszolható meg, mert a gyerekek
nagyon ritkán kerülnek abba a
helyzetbe, hogy önállóan kelljen
olvasniuk, vagyis ismeretlen szö-
veg alapján kelljen ismereteket el-
sajátítaniuk.

E cél érdekében végzett kuta-
tásunk azt mutatta meg, hogy kí-
sérleti körülmények között nagyon
eltérõ eredményeket érnek el a
diákok tanulási feladatok megol-
dása során. A méréseket a 70-es
évektõl kezdõdõen több iskolá-
ban végeztük el. A diagnosztizá-
lás után fejlesztési szakasz kö-

vetkezett. A kísérleti munka
eredményei jelentkeztek késõbb
a gyerekek iskolai teljesítményé-
ben is.

A legújabb tapasztalatok alap-
ján elmondhatjuk, hogy a diákok
olvasási, tanulási szokásai az el-
múlt évtizedekben nem fejlõdtek
számottevõ mértékben.

Szerencsére kezdenek kiala-
kulni azok a keretek, amelyek
igénylik a gyerekek tájékozott-
ságát. Sok olyan matematikai,
természettudományos pályáza-
tot írnak ki a középiskolások-
nak, ahol mondanivalójukat
szakirodalmi adatokkal össze-
hasonlítva kell kifejteniük, ahol
a jól összeállított bibliográfia
jelentõsen emelheti a dolgozat
értékét. A pályázatok tapasztala-
tai segítik a pedagógiai munka
tervezését és megvalósítását.

A tanulás érdekében történõ
olvasás, bár sok, csak erre a
részterületre jellemzõ sajátos-
sággal rendelkezik, az olvasási
kultúra része. Fejlesztése a kö-
zépfokú tanulási-tanítási folya-
mat fontos feladata.�

Ugrin Gáborné jelezte, hogy
Munkácsy tanárnõ munkája
évekre hatott több tantestületre.
Erre példa található a Könyv-
tárhasználattan 1996. márciusi
számában (Ugrin Gáborné: Ol-
vasásfejlesztés az iskolai könyv-
tárban, 23�25. old.). Napjaink-
ban különösen fontos kutatási te-
rület, hogy ki, mit tehet a 11�12.
osztályosok érdekében. Határa-
inkon belül folytatni kell a mun-
kát, felhasználva a határokon túli
tapasztalatokat is. (Katsányi Sán-
dor: Magyar olvasáskultúra túl a
határokon. Szemle. In: Könyvtári
Figyelõ 2000. 4. sz. 637-646.)

Befejezésül Oporné Fodor
Mária igazgató-helyettes az isko-
lavezetés oldaláról közelítette meg
a témát, példát adva arra, hogy
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az iskolavezetés mit tett az olva-
sás érdekében a Veres Pálné
Gimnáziumban. (Lásd külön � a
szerk.)

Az ülés végén az elõadók és a
helyi könyvtárostanárok átvették
Horánszky Nándor: Erkölcsi
rend és szakmaiság a tantervek-
ben címû könyvét (Bp. OKI, 1999.
A tantervelmélet forrásai 22.).

Ugrin Gáborné

Olvasási szokások
a 17�18 évesek
és a tantestület

körében

Az olvasás évében érdemes újra
elgondolkoznunk olvasási vagy
éppen nem olvasási szokásaink-
ról. Bizony a statisztikák egyre
szomorúbb képet festenek az
olvasásra fordított idõnkrõl, a
havonta, évente elolvasott köny-
vek számáról. De önmagában
ettõl nem változik meg semmi.
Gimnáziumunkból évente száz-
húsz�százötven 18 éves kerül ki.
Õk vajon alkalmasak lesznek-e
öt�tíz év múlva, hogy saját
gyermekeiket olvasóvá nevel-
jék? A családi életre nevelés so-
rán elegendõ hangsúlyt kap-e a
szülõk szerepe az olvasási szoká-
sok kialakításában? Mert az ol-
vasásra nevelés a családban kez-
dõdik. S ha ott elmarad, vajon az
iskolában mi és mennyire pótol-
ható?

Néhány kollégám szerint elég,
ha 17�18 éves diákjaink elolvas-
sák azt, amit õk kötelezõ olvas-
mánynak kijelölnek. Sajnos diá-
kokkal beszélgetve gyakran hal-
lom azt az észrevételt, hogy miért
van ennyi kötelezõ olvasmány, ha
nem jut idõ beszélni róluk. A be-
csületesebbje elolvassa, a többi-
ek pedig olyan elemzést kérnek a

könyvtárostanártól, ami az õ ma-
gyartanáruk ízlésének megfelel,
vagy kikölcsönzik a Kötelezõk
rövident, s gyakran megcsonkít-
va hozzák vissza a könyvtárba.
Az olvasás fontos része, hogy
utána lehessen beszélni róla
szülõvel, tanárral, baráttal.
Kell, hogy maradjon erre idõ.

Az, hogy bajok vannak az ol-
vasással, sok-sok felmérésbõl
kiderül. Sajnos az olvasással
foglalkozó írásokban sincs semmi
új a nap alatt, nemcsak a tények
azonosak 25 év távlatából, ma
már a megállapítások, az idéze-
tek is ugyanazok. Nem elég be-
szélni róla, tenni kell.

Csak az tud olvasásra nevel-
ni, aki maga is olvas. Ennek a
gondolatnak a jegyében mértem
fel igazgatóhelyettesként gimná-
ziumunk tanárainak olvasási
szokásait a félévi nevelési kon-
ferencia elõtt. A cél nem elsõ-
sorban a mérés volt, sokkal in-
kább a rádöbbentés, az igény
felkeltése, a téma felszínen tar-
tása a továbbiakban. Nézzünk
néhányat a tantestületnek feltett
kérdésekbõl és a válaszokból:

1. Tanulóéveidbõl milyen
könyvélményre emlékszel? Ki
ajánlotta neked ezt a könyvet?

Sok �okos� választ kaptam.
Nem kételkedem abban, hogy a
felsorolt könyvek élményt jelen-
tettek számukra. Ugyanakkor
nagyon kevesen ajánlják ezeket
a könyveket diákjaiknak. Külö-
nösen örültem annak a néhány
kollégának, aki merte vállalni elsõ
meseélményeit. Hiszen elsõ
könyvélményeink valószínûleg a
mesék voltak, s az volt a külön-
leges szépségük, hogy az élmény
megosztható volt édesanyánkkal,
édesapánkkal.

Több reálszakos kolléga is
említette, hogy középiskolás évei

végén vagy egyetemista korában
milyen csodálatos versélményei
voltak. Úgy tûnik, a versek meg-
értésének ideje nem feltétlenül esik
egybe tanulásuk idejével.

Hadd meséljem el ezzel kap-
csolatban egy otthoni élményemet.
14 éves fiam házi feladatként a
Milyen volt ... címû verset tanul-
ja. Közben morog, minek kell ezt
neki megtanulnia. Mire 20 éves
fiam letorkollja öccsét. Majd ha
szerelmes leszel, megérted.

A kérdés második fele szá-
momra talán még fontosabb
volt, mert aki ajánlja a könyvet,
azzal biztosan lehet róla beszél-
getni. Kevesen említik édesany-
jukat, néhányan szüleiket, nagy-
szüleiket elsõ könyvajánlóik kö-
zött. Sok a barát, barátnõ, de
akad tanár, könyvtárostanár is.
Többen is név szerint említik is-
kolánk nyugdíjas könyvtárosát,
akivel diák- vagy tanárkorukban
találkoztak, és aki ilyen �élmény�-
könyvet tudott ajánlani.

S hogy miért tartom olyan
fontosnak a családi együttolva-
sást, az élmények közös meg-
beszélését? Ezt elmondja he-
lyettem Sütõ András A megtar-
tó család címû írásában: �E
földi vándorúton ama bizonyos
hamubansült pogácsa a család.
Jó szava, szelleme, védõszentje a
mesebeli hõsnek. Aki nélküle in-
dul, nagyobb veszedelmek közé
kerül, sebezhetõbb minden tekin-
tetben. A család az, ahol zúzma-
rás idõkben titkon ünnepelhetõ a
titok: az együvé tartozás tudata.�

2. Ajánlottál-e már könyvet
tanítványaidnak? Mit?

Mint kiderült, kollégáim
szakirodalmat szívesen ajánla-
nak diákjaiknak, arra a kérdés-
re azonban nem kaptam választ,
milyen gyakorisággal teszik ezt.
Kevesen ajánlottak szépirodal-
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mat. Szépirodalmat annak ajánl az
ember, akivel egészen személyes
a kapcsolata � írja egyik kolléga-
nõm, s ebben teljesen igaza van.
Hadd meséljem el egy tavalyi
óralátogatási élményemet ezzel
kapcsolatban.

Számítástechnika órát láto-
gattam. Akkor még többet dol-
goztak a diákok a táblán, mint a
számítógépen, ezért gyakran kel-
lett táblát törölni. A tanár minden
alkalommal megkérdezte, ki nem
törölt még táblát, majd a lelkesen
jelentkezõk közül kiválasztott egyet
a munkára. Az óra végén megje-
gyeztem, hogy úgy látom, szívesen
olvasta a Tom Sawyer kalandjait.
Kollégám elcsodálkozott. Honnan
tudod, hogy ezt a könyvet adtam
kötelezõ olvasmányul az osztályom-
nak? Nem tudtam, csak azt láttam,
milyen remekül alkalmazza Tom ke-
rítésfestõ módszerét a táblatörlés-
nél. Akkor tudtam meg, hogy osz-
tályfõnöki órán megbeszélik ezt a
könyvet. Szeretnék hasonló könyv-
megbeszélésekre biztatni mindenkit.

3. Mit ajánlanál olvasásra a
12�15, illetve a 15�18 évesek-
nek?

Kigyûjtöttem, az alábbi lista állt
össze. Készíthetnénk egy felmé-
rést arról, hogy hányan olvasták
ezeket a könyveket, illetve össze-
állíthatnánk egy jegyzéket, amirõl
könyvet ajánlhatnánk. Vigyázat,
csak azt szabad ajánlani, amit el-
olvastunk! Csak akkor leszünk
hitelesek, ha általunk szívesen ol-
vasott könyveket ajánlunk tanít-
ványainknak.

12�15 éveseknek: Walter
Scott, Kenthworth, Fekete István,
Képes Usborne, Gárdonyi, Verne,
Jókai regényei, Erich Kästner mû-
vei (németül is), Mikszáth-elbeszé-
lések, Beszélõ köntös, Kertész
Erzsébet Zöldfa u., Varga Domo-

kos Kutyafülûek, Kölyökkóstolga-
tó, pöttyös és csíkos könyvek, Sza-
bó Magda Abigél, Születésnap, Joy
Adamson.

15�18 éveseknek: Sienkiewicz
Quo Vadis, Attenborough Az élõ
bolygó, Shakespeare mûvei, Goe-
the Werther, Schiller drámái,
Tolsztoj mûvei, Kodolányi Julianus
barát, Pablo Casals Öröm és bá-
nat, Albert Schweitzer Életem és
gondolataim, Láng György A Ta-
más templom karnagya, Németh
László, Ajtmatov, Szolzsenyicin-re-
gények, Csehov, Shakespeare,
Thomas Mann, A fizika kultúrtör-
ténete, Péter Rózsa Játék a végte-
lennel, Kazarinoff Geometriai egyen-
lõtlenségek, Barrow A világegye-
tem születése, Davies Az utolsó há-
rom perc, Salinger Zabhegyezõ.

4. Mit olvasol mostanában?
Vannak pozitív válaszok, akad,

aki az utóbbi két hónapban nyolc
könyvet olvasott el. De õszintén
örültem annak is, aki merte vál-
lalni, hogy nincs rá ideje. Az a
feladatunk, hogy legyen! Teremt-
sük meg hozzá a lehetõséget.

Sokszor egy kislámpán múlik
az egész.

Tanítványainknak látniuk
kell, hogy tanáraik el tudnak
szakadni a tévétõl, és szívesen
olvasnak. Amikor karácsony után
bementem a tizedik osztályba, ta-

nítványaim kedvesen megkérdez-
ték, mit csináltam a szünetben.
Néztem-e tévét? Akkor döbben-
tem rá, hogy az egész szünetben
egyszer sem ültem le a televízió-
készülék elé, mert olyan sok iz-
galmas könyvet kaptam kará-
csonyra. Ezt a felismerést meg-
osztottam diákjaimmal. Látszott
rajtuk, hogy megdöbbentek a
válaszomon.

A többi kérdésem szakiroda-
lomra, könyvtárhasználatra vonat-
kozott. A válaszolók többsége jól
felszerelt otthoni könyvtárral ren-
delkezik, az iskolai könyvtárat
ismerik, fejlesztéséhez rendszere-
sen ötleteket adnak, tanítványai-
kat irányítják az iskolai könyvtár-
ba, de saját maguk szívesebben
dolgoznak az otthoni könyveikkel.
Az iskolait leginkább csak arra
használják, hogy ne kelljen cipel-
niük a könyveket. Azért azon ér-
demes elgondolkozni, hogy az
emelkedõ könyvárak mellett med-
dig bírják anyagilag pedagógusaink
az otthoni könyvtár fejlesztését.

Most, a második félévben
úgy tûnik, az iskolavezetés figye-
lemfelhívása termékeny talajba
hulló mag volt, egyre több olyan
ötletet láttam szakórákon, me-
lyek az olvasásfejlesztést szol-
gálják. Igazgatómmal egyetér-
tésben folytatjuk ezt a munkát.

Oporné Fodor Mária

A Könyvtári Intézet tanfolyamaiból:
könyvtárosasszisztens-képzés

A képzés a 10/1995. MKM rendelet szerint, a szakképesítés szakmai követelménye-
inek megfelelõen történik. Célja: középfokú szakképesítésû munkatársak képzése, akik
valamennyi könyvtártípusban be tudnak kapcsolódni a könyvtári munkafolyamatok fel-
adataiba. Munkájukat az adott területen okleveles könyvtáros irányítása mellett végzik
és ellátják a legkülönbözõbb munkaterületeken a dokumentumokkal és azok szolgáltatá-
saival kapcsolatos feladatokat (ezek némelyikét önállóan).

A jelentkezés feltétele: középfokú iskolai végzettség (érettségi).
A tanfolyam idõtartama: 2 félév (200 óra). A képzés kéthetente két napot vesz

igénybe,  szerda-csütörtöki napokon.
A tandíj: 28 ezer Ft/félév, vizsgadíj: 12 ezer Ft. Jelentkezési határidõ: augusztus 24.
Kérjük, a jelentkezési lapon szíveskedjenek feltüntetni a következõ adatokat: név,

leánykori név, édesanyja neve, születési hely és idõ, lakáscím, munkahely. Beküldési
cím: Könyvtári Intézet oktatási osztály, 1827 Bp., Budavári Palota F-épület. További
felvilágosítást nyújt: Törökné Jordán Katalin: 2243-820, e-mail: oktat@oszk.hu
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MINÕSÉGMENEDZSMENT

TANFOLYAM

Az Informatikai és Könyvtári Szövetség könyvtári minõség-
menedzsment tanfolyamot szervez november 26-ától 30-áig
Kecskeméten.

Az IKSZ 120 órás (három blokkból álló) továbbképzést kíván
akkreditáltatni ebben a témában, amelynek elsõ modulja azonos a
meghirdetett tanfolyammal. Amennyiben az akkreditációs bizottság a
benyújtott tervet változtatás nélkül elfogadja, a résztvevõknek az idei
képzés már beszámítható.

A részvételi díj 28 000 Ft, ami a szállás, az étkezés és a közös
programok költségeit fedezi.

A tananyagot a résztvevõk térítés nélkül megkapják.
Jelentkezni az IKSZ titkárságán lehet, szeptember 15-éig.
Cím:   1054 Budapest, Hold u. 6.
tel./fax: (1) 331-1398
e-mail: iksz@oszk.hu

Tudjon róla!

Szabvány a könyvtári teljesítményrõl

Információ és dokumentáció. Könyvtári teljesítménymutatók
MSZ ISO 11620:1998

(Magyar Szabványügyi Testület)
A szabvány megvásárolható 3550 Ft-os áron a szabványboltban:

1091 Budapest, Üllõi út 25., tel. (1) 456-6895 vagy 456-6893, fax 456-6823.
Nyitva tartás: hétfõtõl csütörtökig 8-tól 16 óráig, pénteken 8-tól 14 óráig.
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RENDEZVÉNYNAPTÁR 2001.

Idõ Helyszín Téma Szervezõ Információ

VIII. 9-11. Nyíregyháza MKE vándorgyûlés MKE Jáki Éva
IX. 8. Kiskunhalas Konferencia Magyar Olvasástársaság Nagy Attlia

a középiskolások
olvasási kultúrájáról
és a vajdasági
magyar irodalom és
olvasás helyzetérõl

IX. 10-11. Bp., OSZK EBLIDA CELIP MKE Jáki Éva
szerzõi jogi
konferencia

X. 7. Kecskemét Könyves vasárnap IKSZ, Magyar Rádió Fülöp Ágnes
X. 8. Kecskemét Összefogás IKSZ Fülöp Ágnes

Katona J. K. a könyvtárakért �
összefogás
az olvasókért (konf.)

XI. 6-9. Kaposvár Olvasni jó az MKE Hivatal
� gyermek- Somogy Nándorné
könyvtárosok Megyei Szervezete
konferenciája és a Megyei és Városi Könyvtár

XI. 8-9. Bp., Francia A könyv és Francia Intézet és Bárdossy
Intézet a digitalizáció (konf.) Neumann-ház Gyöngyvér

Felhívjuk minden kolléga figyelmét arra, hogy ezt a rovatot folyamatosan közölni kívánjuk, mindig
hozzátéve az újabb rendezvényeket, illetve jelezve a változásokat. Ezért kérjük, országos érdeklõdésre
számot tartó, tervbe vett rendezvényeikrõl idõben tájékoztassák a szerkesztõséget, még akkor is, ha az
idõpont, a rendezvény témája vagy akár a helyszíne sem végleges. Csak így érhetjük el azt a célt, hogy
ne zsúfolódjanak egy-egy �jeles� napra a szakma fontos eseményei.
A pillanatnyilag még bizonytalan adatokat dõlt betûvel szedjük, az áttekinthetõség kedvéért.

EBLIDA-szeminárium könyvtárosoknak a szerzõi jogról

Ez úton is felhívjuk szíves figyelmüket az EBLIDA/CELIP projektre, amely 2000 novem-
berében indult. A projekt célja az EU-hoz csatlakozni kívánó közép-kelet-európai országok
könyvtárosaival megismertetni a szerzõi jog azon területét, amely a digitális információ fel-
használását szabályozza felhasználási szerzõdéseken keresztül. A projekt az Európai Bizottság
IST programjának része.

A projektben részt vevõ országok könyvtáros szakmai szervezetei � így az MKE is �
szerzõdést kötöttek az EBLIDA-val, többek között szemináriumok szervezésére is.

A 2001. szeptember 10�11-én rendezendõ budapesti szemináriumra szóló jelentkezési lapot,
valamint a CELIP projekt rövid ismertetését az alábbiakban közöljük.

A szeminárium szervezõbizottsága nevében:

Haraszti Pálné
az  MKE fõtitkára
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CELIP

Folytatódik az EBLIDA programja a könyvtárakat érintõ
európai uniós szerzõi jogi ismeretekkel kapcsolatban

Mi is a CELIP?
A betûszó a projekt angol szavainak kezdõbetûibõl (Central and Eastern European Licensing

Information Platform) jött létre, amely magyarul hozzávetõleg így hangzik: közép- és kelet-
európai program az információ licenciájával (felhasználási engedélyével) kapcsolatban.

A projekt vezetõje Tuula Haavisto, finanszírozója az Európai Bizottság, koordinálója az
EBLIDA (European Bureau of Library, Information and Documentation Associations, azaz az
Európai Könyvtári  Információs és Dokumentációs Szervezetek Irodája), résztvevõi a különbö-
zõ országok könyvtáros egyesületei: a bolgár, cseh, észt, lengyel, lett, litván, magyar, szlovák,
szlovén és román könyvtárosok egyesülete.

Az Európai Bizottság az IST (Information Society Technologies) Program keretében finan-
szírozza a CELIP projektet.

A CELIP programja 15 hónapig tart, 2000 novemberében kezdõdött és 2002 januárjában
fejezõdik be. Az összefoglaló jelentés tartalmazni fogja a részt vevõ országokban könyvtári
területen érvényes és az elektronikus információ hozzáférésével és felhasználásával kapcsola-
tos jogi szabályozás és gyakorlat aspektusait. Minden ország szemináriumot rendez az európai
uniós joggyakorlat megismertetésére, valamint a szervezõ országban e területen jelentkezõ
problémák megbeszélésére. A szemináriumokon részt vesznek a könyvtárosokon kívül a jog-
alkotók és a szomszédos jogok képviselõi. Angol nyelvû részletes ismertetõ található az alábbi
webcímen: www.eblida.org/celip.

Milyen célt akar elérni a CELIP projekt?
Az Európai Bizottság korábban is finanszírozott könyvtári programokat, pl. az ECUP és

CECUP programot a szerzõi jog könyvtárakat érintõ területeinek megismertetésére (1999. májusi
budapesti szeminárium), mivel a szerzõi jog könyvtárakat érintõ szabályozásait célszerû tuda-
tosítani a könyvtárosokban. A CELIP program ezeknek a sikeres elõzményeknek a hatására
indult el, egy speciális területre fókuszálva a szerzõi jog megismertetését: az elektronikus
információforrások felhasználási engedélyeinek, szerzõdéseinek területére.

Az elektronikus forrásból származó információk beszerzésével és közvetítésével kapcsola-
tos feladatok a könyvtárosoktól új ismeretek elsajátítását kívánják meg. A hagyományos hor-
dozón megjelenõ dokumentumok kölcsönzése egyre csökken, helyette megjelenik az elektro-
nikus információforrások hozzáférésének szolgáltatása a könyvtárhasználók igényeinek megfe-
lelõen. Ennek a szolgáltatásnak más jogi feltételei vannak, mint pl. a könyvek beszerzésének
jól bevált módszerei. Az elektronikus folyóiratok esetében a kiadótól kell engedélyt szerezni
ahhoz, hogy az olvasó hozzáférhessen kedvenc (szak)folyóiratához.

A projektnek nem az elektronikus információforrások minõségének vagy technikai részle-
teinek értékelése a célja, hanem az e források felhasználásához szükséges engedélyezési meg-
állapodás, felhasználási szerzõdés (licencia) legfontosabb feltételeinek megismertetése a kiadó
és a könyvtáros között kötendõ szerzõdésekre vonatkozóan.

A könyvtáros és a kiadó képviselõin kívül a harmadik fontos partner az elektronikus infor-
mációforrások felhasználásának jogszerû közvetítésében a szomszédos jogok képviselõi.

Az érdekelt felek párbeszéde és álláspontjuk kölcsönös megismertetése minden résztvevõ
fél számára lehetõséget ad a közös gondolkodásra.



2001. július-augusztus Könyvtári Levelezõ/lap 57

A CECUP állásfoglalása a felhasználási szerzõdésekre és más licencia modellekre vonat-
kozólag útmutató lehet a könyvtárosok számára, hogyan kössenek korrekt szerzõdéseket a
gyakorlatban.

A szemináriumokon sor kerül a regionális és nemzeti jog és a könyvtárak kapcsolatának
elemzésére.

A CELIP-országok licencia gyakorlatának jelenlegi helyzete

Elmondhatjuk, hogy országonként változó ez a helyzet. Többnyire egyedi, egyéni
licenciaszerzõdéseket kötnek, a konzorcium mint modell csak legújabban került elõtérbe. Egész
országra kiterjedõ konzorciumok találhatók Szlovéniában, ahol az Oktatási Minisztérium aktív
kezdeményezõ tevékenységet fejt ki létrehozásuk érdekében.

Csehországban 2000-ben pályázatot írt ki a kormány könyvtári konzorciumok létrehozására
és támogatására. Tizenöt konzorcium közül kettõ (az EBSCO és a Proquest) nyitott olyan
szempontból, hogy bármely típusú könyvtár tagja lehet.

Észtország finn könyvtárakkal összefogva keresi a lehetõséget a konzorciumok létrehozására.
Bulgáriában az elmúlt idõszakban jött létre az elsõ két konzorcium a Nijhof kiadó kezde-

ményezésére és az EU Tempus projektje anyagi támogatásával.
Az Electronic Information for Libraries Direct (EIFL Direct = Elektronikus információ

közvetlenül a könyvtáraknak) projektet az EBSCO mint szállító és a SOROS Alapítvány
Könyvtári Hálózat Programja szervezi.

A program 39 országot tömörít a CELIP országokkal együtt, ezáltal a világ legnagyobb
könyvtári konzorciumát hozza létre. A részt vevõ országok könyvtárosai korlátlan hozzáférésre
jogosultak több mint háromezer teljes szövegû angol nyelvû tudományos folyóirathoz.

Az elõnyös szerzõdések elfogadható áron rögzítik a szolgáltatásokhoz való hozzáférést.

Szemináriumok

Az egyes országokban megrendezésre kerülõ szemináriumok különös figyelmet fordítanak
a szerzõdésekkel kapcsolatos jogra, mely országonként meglehetõsen eltérõ. A szerzõdéseket
megelõzõ tárgyalásokon részt vevõ könyvtárosoknak rendelkezniük kell az alapvetõ jogi isme-
retekkel ahhoz, hogy érdekeiknek megfelelõen elõnyös pozíciót érjenek el tárgyaló partnereik-
nél.

Az Európai Bizottság korábban támogatott projektjei hasznos útmutatókat hoztak létre a
könyvtárosok számára a szerzõi jogi területen:

TECUP Memorandum of Understanding. WWW.sub.uni-goettingen.de/gdz/tecup
ICOLC, The International Coalition of Library Consortia. www.library.yale.edu/consortia
Az IFLA Bostonban rendezendõ konferenciáján a CELIP poszterrel jelenik meg, melyen

ismerteti a projekt célját és elért eredményeit.
A CELIP projektet lezáró vezetõ testületi ülés Helsinkiben, decemberben kerül sorra, az

Euro ICOLC konferenciával párhuzamosan. Az egyidejû rendezés lehetõséget nyújt más, ugyan-
csak e témával foglalkozó könyvtárosokkal való megismerkedésre és tapasztalatcserére is.

A CELIP Magyarországon rendezendõ szemináriumára 2001. szeptember 10�11-én, az
Országos Széchényi Könyvtárban kerül sor. Az elõadók között van Tuula Haavisto, a CELIP
projektmenedzsere, a magyarországi könyvtári konzorciumok, a jogalkotók és jogkezelõk kép-
viselõi.

A szemináriumra a Magyar Könyvtárosok Egyesületénél illetve a KATALIST-on lehet je-
lentkezni: mke@oszk.hu
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Jelentkezési lap:

Alulírott .........................................................................................................................................

.......................................................................................................................... (név, munkahely)

részt kívánok venni a Magyar Könyvtárosok Egyesülete és az Európai Unió EBLIDA/CELIP
projektjének közös szervezésében 2001. szeptember 10�11-én, az Országos Széchényi Könyv-
tár VI. emeleti konferencia termében rendezendõ

Elektronikus dokumentumok a könyvtárakban és a szerzõi jog
Egyedi és konzorciális hozzáférés és felhasználási szerzõdés

címû, angol munkanyelvû szerzõi jogi szemináriumon.

A szemináriummal kapcsolatos értesítéseket és anyagokat az alábbi címre kérem:
Postacim: ........................................................................................................................................
E-postacim: ....................................................................................................................................
Telefon: ..........................................................................................................................................
Fax: ................................................................................................................................................

Költségtérítés (mindkét válasz aláhúzható):
1. utazási és szállásköltségeim teljes vagy részbeni megtérítésére
   igényt tartok igen nem
2. a szemináriumon költségtérítés nélkül is részt kívánok venni igen nem

Jelentkezési határidõ: 2001. augusztus 17.

A jelentkezési lapokat az mke@oszk.hu e-mail címre, Jáki Éva ügyvezetõ titkár részére
kérjük elküldeni.

Új jogszabályok:

Magyar Közlöny 2001/78.
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TextLib naptár 12 fontos jellemzõ, amitõl a program egyedülálló

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December TextLib  integrált számítógépes könyvtári rendszer

Számítástechnika-alkalmazási Szövetkezet
Cím: 1088 Budapest, Reviczky u. 3. - 1371 Budapest, Pf. 487

Telefon / Fax: 267-0003

E-mail: info@infoker.hu � Honlap: http://www.infoker.hu

A cél az egyszerûsítés. Ezért a TextLibben az olvasószol-
gálati munka sok lépése vezérelhetõ vonalkódolvasóval is.

Vonalkódok olvasása, navigálás a programban, nyomó-
gombok megnyomása,  nyomtatás indítása ...

 mind-mind vonalkódolvasóval.

Az olvasószolgálati munkát
egyszerûbbé és biztonságosab-
bá teszi, ha az olvasójegyeken
és a dokumentumokon vonal-
kód az azonosító.

Az olvasószolgálati munkát bo-
nyolultabbá teszi, ha a számítógé-
pen kívül a vonalkódolvasót is ke-
zelni kell.

Magyar Közlöny 2001/76.

Magyar Közlöny 2001/80.
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A Könyvtári Egyesületek és
Intézmények Nemzetközi Szö-
vetsége (International Federation
of Library Associations and
Institutions, IFLA) nyílt levelet
intézett tagságához a csõdhelyzet-
be került Nemzetközi Dokumen-
tációs és Információs Szövetség
(International Federation for
Information and Documentation /
Fédération Internationale
d�Information et Documentation,
FID) tevékenységének megmen-
tése (folytatása), tagságának elõ-
nyös átvétele, vagyis a FID érté-
keinek megmentése érdekében. E
javaslat kezdetben jó fogadtatás-
ra talált, utóbb azonban elutasí-
tották. Az IFLA, amelynek a FID
teljes tagságának 45 százaléka,
intézményi tagságának pedig 22
százaléka eleve tagja, ennek elle-
nére arra törekszik, hogy a FID
mûködési  körébe tartozott prog-
ramoknak és tevékenységeknek
helyet biztosítson az IFLA kere-
teiben.

A Magyar Könyvtárosok
Egyesülete által rendezett re-
gionális továbbképzések sorá-
ban 2001. július 4-én Egerben,
az Eszterházy Károly Fõiskolán
került sor Heves, Nógrád és
Borsod-Abaúj-Zemplén megye
könyvtárosainak európai uniós
felkészítésére. Dr. Tóvári Judit,
a Médiainformatikai Tanszék ta-
nára vezette az egész napos to-
vábbképzést. Elõször röviden
vázolta az Európai Unió létrejöt-
tét, szervezetét, igazgatási intéz-
ményeit, alapdokumentumait,
majd részletesen szólt az Európai
Unió információs stratégiájáról, a
jellegzetes dokumentumtípusokról.
Az elméleti bevezetõt a résztve-

võk önálló munkájával egybekö-
tött gyakorlati ismeretátadás kö-
vette, mely a fontosabb web-
szerverek és azok szolgáltatásai,
az EU-információkhoz való on-
line hozzáférés, az adatbázisok-
ban való keresési módok bemu-
tatását tûzte ki céljául. A mintegy
35 fõnyi résztvevõi kör végül út-
ravalót is kapott: egy a további
gyakorlást segítõ feladatsort, ame-
lyet Tóvári Judit állított össze,
valamint az MKE ajándékaként
azt a CD-ROM-ot, melyet Ko-
reny Ágnes, Csákó Beáta és Kas
Nóra készített az Európai Unió-
ról.

Adatbázis az akkreditált
képzésekrõl. A Nemzeti Kultu-
rális örökség Minisztériumának
honlapján megtekinthetik az ér-
deklõdõk a már akkreditált, illet-
ve az indítási engedéllyel is ren-
delkezõ továbbképzõ tanfolyamo-
kat. Az akkreditációs bizottság
aktuális ülésén elfogadott képzé-
sek azonban nem kerülnek fel
azonnal a honlapra, másrészt oly-
kor további információra is szük-
ség volna a megalapozott döntés-
hez. (Ráadásul a minisztériumi
összeállításban valamennyi köz-
gyûjteményi, közalkalmazotti kép-
zés együtt található, ami nehézke-
sebbé teszi az áttekintést.)

Ezt átlátva jött létre megálla-
podás a minisztérium könyvtári
osztálya és a Könyvtári Intézet
között, hogy az intézet oktatási
osztálya megkapja a könyvtárak
számára ajánlható képzések ala-
pítási és indítási kérelmének adat-
lapjait s ezeket sok szempont
szerint visszakereshetõ adatbázis-
ban dolgozza fel. Keresni lehet az
alapító vagy indító neve, a felelõs

személy neve, székhelye, a tanfo-
lyam célcsoportja, óraszáma, ára,
indítási idõpontja, a jelentkezés-
hez szükséges minimális képzett-
ség stb. szerint. A Könyvtári In-
tézet oktatási osztálya augusztus
elsejétõl kínálja ezt a személyes
megkereséssel vagy telefonon is
igénybe vehetõ szolgáltatást. Re-
ferens: Fejõs László, telefon:
4878-643. A könyvtárak számá-
ra ajánlott képzések táblázatos
formában a Könyvtári Intézet
honlapján is megtalálhatók, az
oktatatási osztály oldalán.

Elõfizetõinkhez! Kérjük elõ-
fizetõinket, ha postázási vagy
számlázási címük megváltozik,
értesítsék errõl a szerkesztõséget.
Különösen gyakori azt utóbbi idõ-
ben, hogy nem egyezik meg a
postázási és a számlázási cím, és
sorra érkeznek vissza a kiküldött
számlák, ez pedig felesleges költ-
séggel és munkával terheli meg kis
létszámú �stábunkat�.
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Nyílt levél
az egyszeri bérkiegészítésrõl

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM
EGYETEMI KÖNYVTÁR

H-1053. Budapest, Ferenciek tere 6.
Elektronikus Információs Szolgálat

 telefon: 266-58-66/16  fax: 266-46-34
Pálfi Éva informatikus-könyvtáros � palfi@lib.elte.hu

Pokorni Zoltán miniszter
Oktatási Minisztérium
Rockenbauer Zoltán miniszter
Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma
Ambrus Zoltán elnök
Magyar Könyvtárosok Egyesülete
Kis Papp László elnök
Felsõoktatási Dolgozók Szakszervezete
Vadász János elnök
Közmûvelõdési és Közgyûjteményi Dolgozók Szakszervezete
Kuti László elnök
Tudományos és Innovációs Dolgozók Szakszervezete

BUDAPEST, 2001. május 11.
Tisztelt Miniszter Úr! Tisztelt Elnök Úr!

A felsõoktatási intézményekben dolgozó könyvtárosok, levéltárosok, közmûvelõdési szakemberek
sajnálatos módon nem kapták meg azt az egyszeri bérkiegészítést, melyet a kormányzat a 2000. évi infláció
alakulásának ismeretében, ez év áprilisában fizetett ki az állami és önkormányzati felügyelet alatt álló
intézmények ugyanilyen munkakörben foglalkoztatott dolgozóinak. Az indok, miszerint a felsõoktatásban
a tavalyi bérnövekedés 18% volt, statisztikailag bizonyára igaz, de nem változtat azon a tényen, hogy a
felsõoktatási dolgozók e sajátos csoportja immár második éve kénytelen jelentõs mértékû reálbércsökke-
nést elszenvedni. Szeretnénk felhívni az Ön figyelmét arra a körülményre, hogy a felsõoktatási könyvtárak
és levéltárak egyszersmind nyilvános közgyûjtemények is; mint ilyenek, szerepelnek az NKÖM ez év
februárjában publikált listáján, tehát az országos dokumentumellátó rendszer tagjai.

A mi szerepünk kettõs: egyrészt meg kell felelnünk a felsõoktatással szemben támasztott speciális
követelményeknek, másrészt az ország bármely közkönyvtárához hasonlóan rendelkezésére kell állnunk
bárkinek, aki gyûjteményünket használni kívánja. Hozzánk hasonló helyzetben vannak az egyetemek,
fõiskolák gyakorló iskoláinak dolgozói is, õk szerencsére ezúttal nem estek áldozatául a statisztikának.
Nagyon kérjük Önt, hogy a fentiek tükrében vizsgálják felül döntésüket, hogy az egyszeri bérkiegészítést
mi is megkaphassuk. Kérjük, segítsen abban, hogy a jövõben ne kerülhessünk abba a csapdába, hogy
amikor a felsõoktatási bérek emelésérõl van szó, akkor közmûvelõdési dolgozónak, ha pedig ez utóbbiak
az érintettek, akkor felsõoktatási dolgozónak minõsíttessünk. Számunkra most úgy tûnik, hogy minden jó
szándékuk ellenére a jogalkotók és a jogalkalmazók között a mi státusunkat tekintve értelmezési probléma
van, s ennek tisztázása kulcsfontosságú lehet helyzetünk rendezése során.

Végül még egy, számunkra fontos körülményt szeretnénk hangsúlyozni: nem vagyunk sem technikai,
sem adminisztratív személyzet! Többségünk diplomás, sok esetben többdiplomás, informatikai ismeretek-
kel rendelkezõ, nyelveket beszélõ, a szaksajtóban rendszeresen publikáló szakember. Mindezt figyelembe
véve úgy gondoljuk, méltánytalan és � ne szépítsük a dolgot � megalázó maga a tény, hogy a bérkiegé-
szítés számunkra nem jár.
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Mielõbbi intézkedésében bízva:

Pálfi Éva informatikus-könyvtáros Jägerné Fürst Krisztina könyvtárvezetõ
palfi@lib.elte.hu kjager@ludens.elte.hu
ELTE Egyetemi Könyvtár ELTE ÁJK Kari Könyvtár

Tüske Zsófia Sipos Magdolna könyvtárigazgató
tuske@ludens.elte.hu sipos@gandalf.elte.hu
ELTE ÁJK Kari Könyvtár ELTE TFK Könyvtár

Mirkovics Éva könyvtáros Fügediné Csóri Ágnes könyvtárigazgató
ELTE TFK Könyvtár agnes@bghs.hu

ELTE Bárczi G. Gyógyped. Fõisk. Kar

Lõrinczné Kormosó Ilona könyvtáros Barbócz Erika könyvtáros
lorincz@lib.bke.hu barbocz@lib.bke.hu
BKÁE Könyvtár BKÁE Könyvtár

Sóki Edit könyvtáros Szabó csilla könyvtáros
esoki@freemail.hu csilla@puskin.sote.hu
Semmelweis Egyetem E.ü. Fõisk. Kar Semmelweis Egyetem, Állatorv. Kar

Molnárné Vég Anna könyvtáros Bodnár Ilona könyvtáros
anna@mail.hupe.hu bognari@mail.hupe.hu
Semmelweis Egyetem Testnev. Kar Semmelweis Egyetem Testnev. Kar

A levelet több száz kolléga írta még alá. (� a szerk.)

IFLA - International Federation of Library Associations and Institutions*

Pokorni Zoltán oktatási miniszter
2001. június 6.

Tisztelt Miniszter Úr!

Az IFLA (International Federation of Library Associations and Institutions, Könyvtáros Egyesületek és Intézmények Nemzet-
közi Szövetsége) nevében írok, hogy kifejezzem aggodalmunkat azzal a javaslattal kapcsolatban, amely az OMIKK és a Budapesti
Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem könyvtárának összeolvasztására vonatkozik.

Elõször szeretném megmagyarázni, hogy az 1927-ben alapított IFLA nemzetközi, nem kormányzati szervezet, amely a könyv-
tárak és használóik érdekeit képviseli. Több mint 1750 tagunk van több mint 150 országban. Formális társulási viszonyban
vagyunk az UNESCO-val. Céljaink között szerepel, hogy elõsegítsük a minõségi könyvtári és információs szolgáltatások nyújtását,
abban a hitben, hogy ezek jelentõsen hozzájárulnak az emberek, közösségek, szervezetek és népek oktatási, kulturális és gazdasági
jólétéhez.

Számos forrásból tudjuk, hogy az Önök minisztériuma javasolja az OMIKK nagyon rövid idõ alatt történõ összeolvasztását
a Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Könyvtárával.

Biztos vagyok benne, hogy Ön is elismeri, hogy az OMIKK a legjelentõsebb tudományos és mûszaki könyvtárrá fejlõdött az
Önök országában, szolgálva tudósokat, mérnököket és más szakembereket, továbbá technikusokat ezeken és a kapcsolódó szak-
területeken. A látogatók éves száma meghaladja a 200 000-et. A beíratkozott olvasók száma 7000-nél több. Az OMIKK nagyon
jelentõs közremûködõje az Országos Dokumentumellátó Rendszernek, a legtöbb könyvtárközi kérést intézi, a legtöbb fénymásolt
dokumentumot szolgáltatja.

Ezzel ellentétben a Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem könyvtára sokkal kisebb az OMIKK-nál. Szolgáltatásai
(különösen információs szolgáltatásai) kevésbé fejlettek. Az egész világban szerzett tapasztalatok azt sugallják, hogy az ilyen
összeolvasztások megvalósítása, az, hogy összehangolják a számítógépes rendszereket, a könyvekre, folyóiratokra és egyéb do-

*Az elõzõ számunkban eredeti nyelven közölt levél fordítása. Köszönjük Murányi Péter segítségét.
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kumentumokra vonatkozó állományadatok jelzését, az olvasók számára nyújtott szolgáltatásokat, nagyon alapos tervezést igényel,
hogy megfelelõen végrehajtva a legkisebb fennakadást jelentse az olvasók számára.

Megértjük, hogy az összeolvasztás egyik oka az, hogy a jelenleg az OMIKK által elfoglalt épületben helyet teremtsenek egy
Hallgatói Központ részére, amely elsõsorban olyan férõhelyekbõl áll, ahol a hallgatók az internetet használhatják. Mi természe-
tesen teljes mértékben támogatjuk azt a szándékot, hogy az internetet jobban elérhetõvé tegyék a hallgatók (és mások) számára.
Szilárdan hiszünk azonban abban, hogy ez sokkal hatékonyabb lehet egy jól megalapozott könyvtári és információs szolgáltatás
keretében, ahol az olvasóknak nemcsak az internethez van hozzáférésük, hanem számos más forráshoz, beleértve a nyomtatott
dokumentumokat. Ilyen környezetben az is lehetséges, hogy a könyvtári személyzet szakértõ segítséget nyújtson a használóknak,
lehetõvé téve a rendelkezésre álló források teljes skálájának legjobb használatát.

Az IFLA természetesen nem ellenzi, hogy a könyvtárak változzanak vagy összeolvasszák õket. Keserû tapasztalatokból tudjuk
azonban, hogy az olyan összeolvasztások, mint a javasolt, jóvátehetetlen károkhoz vezethetnek, olyan szolgáltatások elvesztéséhez,
amelyeket az olvasók nagyra értékeltek hosszú éveken át. Ha egyszer elvesztek, az ilyen szolgáltatások helyreállítása általában
lehetetlennek bizonyul.

Figyelembe véve azt a helyzetet, hogy az OMIKK kulcsfontosságú nemzeti erõforrás, tisztelettel érdeklõdöm, hogy kész
lenne-e megfontolni a tudományos és mûszaki könyvtárak területén nagy tapasztalatokkal rendelkezõ, semleges nemzetközi
szakértõ konzultánsok igénybevételét, akik tanácsokkal segíthetnék Önt abban, melyek lennének az optimális lépések az Ön által

kitûzött célok eléréséhez.
Biztos vagyok benne, hogy ha Önt érdekli ez az elképzelés, tudnánk javasolni néhány szakembert, akik készek lennének a

feladat vállalására.
Nagyon remélem, hogy képes lesz megtalálni az elõrevivõ utat, amely lehetõvé teszi, hogy megvalósítsa céljait, ugyanakkor

megõrizze és továbbfejlessze az OMIKK által nyújtott, nagyra értékelt szolgáltatásokat.
Biztosítom Önt arról, hogy ha számít a segítségünkre, mi, itt az IFLA-nál készen állunk erre.

Õszinte tisztelettel,

Ross Shimmon
fõtitkár

A Gazdasági Versenyhivatal
felsõfokú könyvtárosi végzettségû munkatársat keres

A jövendõ munkatársnak kettõs feladata lesz:
· a hivatal elsõsorban idegen nyelvû szakirodalmat, jelenleg mintegy ezer címet tartalmazó könyvtá-

rának rendezése, közkönyvtári funkciók ellátására is alkalmassá tétele és a könyvtárosi funkciók ellátása,
· a hivatal tevékenységével összefüggésben versenyjogi dokumentumok fordítása magyarról angol

nyelvre (a leírást is beleértve).
Az angol szaknyelv elsajátításának folyamatos lehetõsége a hivatalban biztosított. Második idegen

nyelvként a német vagy a francia ismerete elõnyt jelent. A jelentkezõnek felhasználói szintû számítógép-
kezelõi ismeretekkel kell rendelkeznie az általánosan elterjedt alkalmazások, különösen a szövegszerkesz-
tés területén.

Fizetés megegyezés szerint.
Az önéletrajzot és a képzettséget igazoló dokumentumok másolatát a

Gazdasági Versenyhivatal Költségvetési és Munkaügyi Iroda,
dr. Deli Lajosné irodavezetõ
1245 Budapest 5 Pf. 1036

címre kell megküldeni.
Érdeklõdni lehet a GVH Nemzetközi Irodáján: Budapest V., Roosevelt tér 7-8. III. em. 325�328.

vagy a 331-4950 és 311-7230 telefonszámon.

Helyreigazítás

Lapunk ez évi májusi számában közöltük dr. Gellér Ferencné A tudás alapú társadalom könyvtári
perspektívái címû írását, tévesen azt jelezve róla, hogy ez a debreceni multifunkcionális konfrencián elhang-
zott elõadás szövege.

Az elõadás a debreceni internet-napon hangzott el április 25-én.
Szerzõnk és olvasóink elnézést kérjük.
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Pályázati felhívás
igazgató-helyettesi

állásra

A soproni Széchenyi István
Városi Könyvtár pályázatot hir-
det igazgató-helyettesi munkakör
betöltésére

A munkakör betöltésének fel-
tételei:

� szakirányú felsõfokú vég-
zettség

� könyvtárban eltöltött min. öt
éves gyakorlat

� vezetõi gyakorlat
� idegen nyelv ismerete
A pályázatnak tartalmaznia

kell:
� szakmai életrajzot
� a legmagasabb iskolai vég-

zettséget igazoló okirat másolatát
� három hónapnál nem régeb-

bi erkölcsi bizonyítványt
� a nyelvtudást tanúsító okle-

vél másolatát
A pályázat benyújtásának

határideje:
2001. szeptember 15.
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A pályázat benyújtásának
helye:

Széchenyi István Városi
Könyvtár

Horváth Csaba igazgató
9400 Sopron, Pócsi u. 25.

Állást kínál

A soproni Széchenyi István
Városi Könyvtár munkatársat
keres azonnali belépéssel tájékoz-
tató könyvtáros munkakör betöl-
tésére.

Feltételek:
� felsõfokú szakmai végzett-

ség
� két mûszak vállalása
� 5 éves szakmai gyakorlat
� erkölcsi bizonyítvány
Elõnyt jelent : a könyvtáros

végzettség
Bérezés: a közalkalmazotti

bértábla szerint
Jelentkezés:
Széchenyi István Városi

Könyvtár
Horváth Csaba igazgató
9400 Sopron, Pócsi u. 25.
Tel.: 338-729 de. 10-12 kö-

zött

Felsõfokú szakirányú vég-
zettséggel rendelkezõ, a számí-
tógépes adatbázisok használatá-
ban jártas könyvtárost keres a
Szabó Károly Városi Könyvtár.
Bérezés megegyezés szerint. Je-
lentkezni lehet levélben, telefonon
vagy e-mailben Halmi Ildikó
könyvtárvezetõnél.

2750 Nagykõrös, Széchenyi
tér 6.

Tel.: (53) 351-016
E-mail: halmildi@hotmail.com

Állást keres

Könyvtár szakos fõiskolai
végzettséggel fiatal lány állást
keres szeptembertõl. Pedagógiai
szakkönyvtár elõnyben.

Az ajánlatokat �Pedagógia�
jeligére a szerkesztõségbe kérem.

*
A Könyvtári Levelezõ/lap

korábbi példányait a szer-
kesztõség ingyen felajánlja
azoknak, akik hiányzó száma-
ikat szeretnék pótolni.

Tel.: 331-1398
E-mail: iksz@oszk.hu
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