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A 2002. év kiemelkedõ eseménye az Országos Széchényi Könyvtár,
a nemzeti könyvtár alapításának 200. évfordulója. Öröm és büszke-
ség, hogy a nemzeti gyûjteményünk � megegyezve a hasonló európai
gyûjteményekkel � már ennyi idõs. Jelzi ez a könyvtárak fejlõdésé-
nek azt a kontinuitását, ami átível jó és rossz történelmi korszakokat,
elveszített és megnyert harcokat és azokból gyõztesen, gyarapodva
kerül ki. Jelzi a szakma egyszeriségét és mindenkori fontosságát. A
kétszáz év mellett a megyei könyvtárak alapításának 50. évét is
ünnepeljük. A politikai szándék szülte megyei központi könyvtárak
mára a területi információszolgáltatás és dokumentumellátás megha-
tározó, központi szerepkörû intézményeivé váltak.

A köszöntõk után arról szeretnék beszélni, hogy 2002-ben mi
várható azokon a területeken, amelyeket a stratégiai fejlesztési ter-
vünkben kiemelt területként kezelünk, illetve mi történt az elmúlt
évben, aminek a következményei ebben az évben lesznek érezhetõk.

Három olyan területet emelek ki, amelyeken a legtöbb változás
történt.

Elsõként nézzük a jogi szabályozást. Vannak olyan, a 2001. év
második felében hozott jogszabályok, amelyeknek tudhatóan jelentõs
következményei lesznek. Ilyen a 2001. évi LXII., a szomszédos álla-
mokban élõ magyarokról szóló törvény. A Nemzeti Kulturális Örök-
ség Minisztériuma könyvtári osztálya elképzelése a kezdetektõl az
volt, hogy minden olyan lehetõséget és jogot biztosítsunk a szomszé-
dos államokban élõ magyaroknak, amit a Magyarországon élõknek
is biztosítunk. Bizonyára nem lepõdnek meg azon, hogy a törvény 4.
§-ában, a nyilvános könyvtári szolgáltatások alapszolgáltatásainak
felsorolásakor azt látják ebben az új törvényben, amit a könyvtári
törvénybõl már nagyon jól ismernek. A hazai könyvtári törvény azon
rendelkezését, amely a nyilvános könyvtárak alapszolgáltatásairól szól
� 56. § (1), (2) �, kiterjesztettük a határon túl élõ magyarokra. A
könyvtári törvényben az alapszolgáltatás a könyvtárlátogatáshoz kap-
csolódik. Ezek azok a szolgáltatások, amelyeket a magyar állampol-
gárok beíratkozási díj nélkül vehetnek igénybe.

Az elmúlt év decemberében a minisztérium elkészítette a 23/
2001. (VII. 5.) NKÖM rendeletet, amely a törvényt értelmezi. A
rendeletben megismételtük, hogy azok a kedvezmények érvényesek
a határon túli magyarokra, amelyeket a határon belüli honpolgárok
élveznek. Melyek ezek a kedvezmények?

(Folytatás a 2. oldalon.)

* Elhangzott január 23-án az Országos Széchényi Könyvtárban, az Infor-
matikai és Könyvtári Szövetség Tudományos és Szakkönyvtári Tagozatának
ülésén.
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(Folytatás az 1. oldalról)
Az elsõ paragrafus a diákokról szól, ez a di-

ákigazolvánnyal járó, általunk jól ismert, 50%-
os kedvezmény. A harmadik paragrafus arról a
bizonyos kitüntetett kedvezményrõl szól, amely
szerint a közgyûjteményekben dolgozókat együtt
kezeljük, tehát például a muzeológus térítés nél-
kül látogathatja a könyvtárat, a könyvtáros a mú-
zeumot. A negyedikre külön felhívom a figyel-
müket. E szerint a fenntartó egyéb kedvezmé-
nyeket is adhat. Mondhatja például, hogy náluk
még a másolás is ingyen van bárki számára, de
amennyiben azt a kedvezményt megadja a hazai
állampolgároknak, pontosan ugyanaz kell hogy
érvényes legyen a határon túli magyarokra is.

A magyar igazolványt egyébként úgy készí-
tették el, hogy a kultúrára vonatkozó kedvezmény
nem szerepel benne, ezért készül majd egy kis
külön igazolvány (hasonlóan a diákigazolvány-
hoz), amellyel igazolni tudják majd, hogy hol
dolgoznak, könyvtárosok-e vagy muzeológusok.
A tárca ilyet készít majd a közgyûjteményekben
dolgozó magyar állampolgárok számára is, így
meg fognak szûnni az igazolással kapcsolatos,
ma még tapasztalható anomáliák. Tehát ennyit
kell tudni a határon túli magyaroknak szóló ked-
vezményekrõl és a jogszabályról.

A következõ törvény, amelyrõl tudnunk kell,
a 2001. évi LXIV. törvény a kulturális örökség
védelmérõl. Ez azért izgalmas, mert a könyvtári
muzeális dokumentumok helyzetét rendezi, és
mert egy kicsit változtatott a 1997. évi CXL.
törvény egyes részein, de egy szót sem változta-
tott a könyvtári részen. Elõször is megváltoztatta
a kulturális törvényünk címét. Miután a kulturá-
lis javakról szóló rész onnan kikerült és bekerült
a LXIV. törvénybe, ez a kifejezés a kulturális
törvény címébõl is kimaradt.

Minket két területen érint az új törvény, és ez
azon intézmények számára fontos, amelyekben
muzeális dokumentumokat õriznek. Hogy mit
tekintünk muzeális dokumentumnak, azt az 1/
1967. (VI. 18.) MM rendelet határozta meg. (Itt
is látszik a könyvtári kontinuitás, ami akkor
muzeális dokumentum volt, az most is az, leg-
feljebb a kör bõvül.) A törvény egyrészt arról
rendelkezik, hogy a könyvtári gyûjteményekben
õrzött muzeális dokumentumok védettnek minõ-
sülnek, másrészt magáról a védettségi eljárásról.
A törvény 91. §-a a kormány számára ad további
felhatalmazást jogszabályok alkotására, a 93. §

pedig a kulturális örökség minisztere számára.
Az NKÖM rendeletben fogja szabályozni a ke-
zelés és a nyilvántartás módját. Ennek a jogsza-
bálynak az elõkészítése igen körültekintõ mun-
kát igényel. A megfelelõ elõkészítés érdekében
mûködik egy munkabizottság a könyvtári osz-
tály mellett, melynek tagjai az Országos Széche-
nyi Könyvtárból, a Magyar Tudományos Akadé-
mia Könyvtárából, egyházi gyûjteményekbõl stb.,
tehát azokból a gyûjteményekbõl kerültek ki,
amelyekben muzeális dokumentumokat õriznek,
és akik amellett, hogy napi rendszerességgel
foglalkoznak ilyen dokumentumokkal, kiváló
szakmai ismeretekkel is rendelkeznek. A minisz-
térium jogalkotási terve szerint ez a jogszabály
az elsõ félév során születik meg. A szakmai
szervezetek már véleményezték is egy elõzetes
tervezetét.

Egy következõ, mindannyiunkat érintõ terü-
let: a szakfelügyelet. A könyvtári szakfelügye-
letrõl szóló jogszabály megjelenése után � 14/
2001. (VII. 5.) NKÖM rendelet � és a szakfel-
ügyelet tényleges megindítása után azt várjuk,
hogy kiderüljön, mi történt a könyvtárügyben és
mi történt egy-egy könyvtárban az új jogi szabá-
lyozás, az új fejlesztések hatályba lépése óta. Sok
feladat áll ezzel kapcsolatban is mindannyiunk
elõtt.

Kérdéseken keresztül ismertetem a szakfel-
ügyelet néhány jellemzõ vonását.

Mire fog vonatkozni a szakfelügyelet az elsõ
idõszakban? Azokra a nyilvános könyvtári fel-
adatként és alapfeladatként megfogalmazott te-
vékenységekre, amelyekrõl a törvény és a köve-
tõ jogszabályok rendelkeznek. Elõször azt fog-
juk megvizsgálni, hogy a nyilvános könyvtári
követelmények miképpen érvényesülnek. A nyil-
vános könyvtári jegyzékben ma számon tartott
1851 könyvtár ténylegesen teljesíti-e a jogszabá-
lyi követelményeket?

A szakfelügyelet értékel és ellenõriz. Az érté-
kelés egyrészt szakmai segítséget nyújt, másrészt
irányt mutat a fenntartó számára. Mindannyian
látni fogjuk, hogy hol vannak azok a hiányossá-
gok, amelyek miatt egy-egy intézmény nem tud-
ja teljesíteni az alapító okiratában felsorolt fel-
adatokat.

A jogszabály egyértelmûen rendelkezik arról,
hogy a szakfelügyeletet az NKÖM Közgyûjte-
ményi Fõosztály könyvtári osztálya irányítja, a
szakfelügyelet finanszírozási forrása is az NKÖM
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költségvetésében van. Sokszor elmondom, hogy
bár igaz az, hogy ezek a finanszírozási források
lehetnének nagyobbak is, mégis tény, hogy min-
den új, a rendszer megfelelõ mûködése érdeké-
ben végzendõ feladathoz forrást is rendelünk. A
szakfelügyelethez szükséges pénzügyi háttér
minden évben az NKÖM költségvetésében jele-
nik meg.

Kik végzik a szakfelügyeletet? Csak szakér-
tõk lehetnek szakfelügyelõk, azok, akik a mi-
nisztérium által meghirdetett szakfelügyeleti tan-
folyamot sikeresen elvégezték. Meggyõzõdésem,
hogy ez is hozzájárul ahhoz a színvonalemelés-
hez, amelyet mindannyian célként tûztünk ki,
akik ezen a területen dolgozunk. A szakfelügye-
letet vezetõ szakfelügyelõ és szakfelügyelõk
végzik.

Egyszerûbb a helyzet a megyék esetében. A
megyei könyvtárak már mindenütt kijelöltek egy
vezetõ szakfelügyelõt (ez gyakran az igazgató).
Egy-egy megye területén a szakfelügyelet szer-
vezése kevésbé bonyolult, mint a tudományos és
szakkönyvtárak, a felsõoktatási könyvtárak ese-
tében. Ez utóbbiaknál minden alkalommal eseti
megbízással fogunk majd kijelölni egy-egy ve-
zetõ szakfelügyelõt.

A vezetõ szakfelügyelõ mindig annak a könyv-
tártípusnak a szakértõje, ahol a szakfelügyeleti
vizsgálat folyik. Az nem fordulhat elõ, hogy
például egy egyetemi könyvtárban ne egyetemi
könyvtáros legyen a vezetõ szakfelügyelõ, hiszen
a cél az, hogy pontos szakmai képet kapjunk.

A jogszabály eleve kijelöl intézményeket a
szakfelügyeleti vizsgálatban való részvételre.
Ilyen a Könyvtári Intézet és a megyei könyvtá-
rak, az iskolai könyvtárak esetében az OPKM.

Az iskolai könyvtárakról szólva érdemes
megemlíteni az Oktatási Minisztérium által lét-
rehívott tárcaközi bizottságot, amelynek munká-
jában iskolai könyvtárosok, könyvtáros szakmai
szervezetek, az ágazati irányítás és az OM kép-
viselõi vesznek részt. Ez a bizottság már kidol-
gozta az iskolai könyvtárakra vonatkozó szak-
felügyelõi szempontrendszert.

A szakfelügyelet � többek között � a minõ-
ségmenedzsment egyik elemére, a szolgáltatások
mennyiségi és minõségi mutatói alapján kialakí-
tott szolgáltatási elõírások ellenõrzésére épül
majd. A tárca ennek megvalósíthatósága érdeké-
ben megbízta a Könyvtári Intézetet, hogy alakít-
son szakértõ bevonásával a különbözõ könyvtár-

típusok képviselõibõl teljesítménymérési munka-
csoportot, és koordinálja a könyvtárak teljesít-
ménymérési munkálatait. Ennek az az elsõdle-
ges célja tehát, hogy megtanulva egy új mód-
szert, olyan normatívákat alakíthassunk ki, ame-
lyek a szolgáltatási elõírások alapjaként a szak-
felügyeleti vizsgálatok értékelését és a hasonló
körülmények között mûködõ, azonos könyvtártí-
pusok összehasonlíthatóságát teszik lehetõvé. A
késõbbiekben a szakfelügyelet kiterjed a minõ-
ségmenedzsment alapú önértékelésre is.

Egyébként a megyei könyvtárakkal a szerzõ-
dés megkötése megtörtént, a megyére vonatkozó
szakfelügyeleti vizsgálatok terve is elkészült,
jelenleg egyeztetések folynak a könyvtárak és a
könyvtári osztály között, és az év elsõ negyedé-
ben elkezdõdhet a munka. A következõ lépés a
felsõoktatási könyvtárak és az országos szak-
könyvtárak területe, de elõtte mindenképpen lesz
egy minisztériumi megbeszélés, ahol szeretnénk
kötetlenül végigbeszélni ennek a területnek a
speciális kérdéseit. Mert miközben szakmailag
ezek a könyvtárak hasonlóak, a fenntartás és a
szervezeti kérdések szempontjából mégiscsak
erõsen különböznek egymástól.

Eddig a jogszabályokról beszéltem, most át-
térek egy másik meghatározó kérdéskörre, az
Országos Dokumentumellátási Rendszerre
(ODR).

Tulajdonképpen jogszabályhoz kapcsolódik ez
is, mert meg kívánjuk jelentetni az ODR-rõl szóló
kormányrendeletet. Jól tudják, hogy az 1997. évi
CXL. törvényben van egy felhatalmazás arra,
hogy kormányrendelet készüljön az ODR mûkö-
désérõl és miniszteri rendelet az ellátással kap-
csolatos eljárási formákról. Szakmai konszenzus
volt a tárgyban is, hogy várjuk meg, miképpen
mûködik az ODR, lássuk, hogy melyek azok a
pontok, ahol a szabályozás szükségszerû. Az
ODR munkabizottság a múlt évben végzett egy
nagyon hatékony és tanulságos felmérést az
ODR-ben részt vevõ ötvenhat könyvtár szerepé-
rõl, arról, hogy mit tudtak teljesíteni és mit nem,
a szolgáltatásuk az állami támogatás következté-
ben mennyire növekedett, és ez miképpen követ-
hetõ nyomon a könyvtári ellátás rendszerében.

Az derült ki, hogy azokat a kérdéseket kell
kormányszinten szabályozni, amelyek túlmutat-
nak egy-egy könyvtár saját, specifikus feladata-
in, az ODR ötvenhat könyvtárát figyelembe véve
a fenntartói kör szempontjából különbözõ tár-
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cákhoz vagy köztestülethez, önkormányzatokhoz
tartoznak. Ilyen szempont az ODR tagkönyvtár
státusa, esetleges megszüntetésének lehetõsége,
átszervezésének kérdése stb.

Az ODR a könyvtári rendszer központja, ez a
dokumentumellátási szolgáltatás teremti meg a
szolgáltatási egységet a nyilvános és a nem nyil-
vános könyvtárak között. Ezért tehát ennek az
ötvenhat könyvtárnak a léte nem lehet kiszol-
gáltatva egy-egy fenntartónak, garanciákat kell
beépíteni a mûködésükbe. Ez az egyik, amire ki
kell terjednie a jogszabálynak.

A másik az igazgató kinevezési eljárása. Az
ODR esetében az ágazati irányításnak jelentõs
szerepe van, tehát itt mindenképpen ragaszkodni
kell ahhoz, hogy az ágazati irányítás képviselõje
vegyen részt a folyamatban.

Fontos, hogy jogszabályban szerepeljen az
ODR könyvtárak költségvetési támogatása is, és
kiemelten fontosnak tartom a munkabizottság
mûködésének jogszabályba iktatását. A munka-
bizottság tesz ugyanis évente javaslatot a támo-
gatások prioritására és a javasolt összegekre.

Az ODR-rel kapcsolatban beszélnem kell egy
újfajta, egységes, egyszerre több területen induló
PR-tevékenységrõl is. Jelenleg ugyanis azt ta-
pasztalhatjuk, hogy nem csupán az olvasók, de
gyakran a könyvtárakban dolgozó kollégák sem
tudnak eleget a szolgáltatásról. (Mert itt komp-
lex szolgáltatásról van szó, ami más, mint a
hagyományos könyvtárközi kölcsönzés.) Ennek
a helyzetnek a megszüntetésére egyrészt kiad-
ványt jelentetünk meg az ODR tevékenységérõl.
A kiadvány mellett azonos logóval és színtech-
nikával ellátott plakátot és szórólapokat kapnak
a könyvtárak, és mappát, amibe az ODR-rel
kapcsolatos információkat gyûjthetik.

Másrészt a Könyvtári Levelezõ/lapban októ-
berben külön rovat indult az ODR-cikkek szá-
mára. Ezek után már nem lehet mondani, hogy
errõl az országos szolgáltatásról keveset tudnak
a kollégák.

A könyvtári rendszer fejlesztésének egy má-
sik, nagyon jelentõs területe a telematikai fej-
lesztés, amelynek során az idén a tartalomszol-
gáltatásnak van prioritása.

A technikai felszerelésre jelentõs összegeket
fordíthattak a könyvtárak egyrészt a hároméves
telematikai fejlesztés során, másrészt az utóbbi
idõben az Informatikai Kormánybiztosság (IKB)
pályázatai révén. Az IKB a könyvtári pályázatai-

ban az NKÖM telematikai koncepciója mentén
halad. Az NKÖM feladata e tárgyban most az,
hogy készítessen egy fejlesztési tervet arra, hogy
a 2002-ben már a városi könyvtárakig eljutó
informatikai hálón milyen tartalom jelenhet és
jelenik meg a könyvtárak részérõl (ez az OSZK
feladata) és milyen tartalom a közgyûjtemények-
ben: múzeum, levéltár. (Ez a Neumann Könyv-
tár feladata.)

A megvalósításnak a 2002-re esõ része:
� az OSZK-ban a retrospektív konverzió meg-

kezdése,
� az országos közös katalogizálás szervezeti

és finanszírozási helyzetének stabilizálása és
erõteljes fejlesztése,

� egy-egy könyvtár kiemelkedõ gyûjteményé-
nek digitalizálása (országos szakkönyvtárak, fel-
sõoktatási könyvtárak, megyei könyvtárak, egy-
házi gyûjtemények, múzeumi könyvtárak),

� a digitális formában hozzáférhetõ folyóira-
tok és dokumentumok használata. (Ebben kiemelt
szerep jut az Országos Széchényi Könyvtárnak.)

Mint látható, a tartalomszolgáltatás is mind-
annyiunk feladata.

Az OSZK retrospektív konverziójának elké-
szítésére megvan a megvalósíthatósági tanul-
mány, egyszeri nagyobb (körülbelül 200 millió
forint) kormányzati finanszírozási támogatásra
várunk, hogy elkészülhessen.

Az országos közös katalogizálás során több
feladatot kell megoldani, de ebben az évben
ezekben jelentõsen léptünk és lépünk elõre. Az
OSZK-ba került a MOKKA projekt. Ezzel lehe-
tõvé vált, hogy a távlatokban a létezõ VOCAL,
az ODR lelõhelyjegyzék és a különbözõ közös
szoftver-társulások egységes használhatósága
kialakuljon, illetve az, hogy a MOKKA egyesít-
se mindazokat a lehetõségeket, amelyeket eddig
� a hiányzó szoftverek, a hiányzó közös akarat
miatt � különbözõ helyeken fejlesztettek.

Az idei NKÖM-pályázatot � amely december
21-én a Magyar Nemzet mellékleteként, azután
pedig a Kulturális Közlönyben már megjelent �
mindezek miatt az idén a tartalomszolgáltatásra
írtuk ki. Miután szeretnénk, ha ez a pályázat
kapcsolódna a másutt már meglévõ fejlesztések-
hez, amelyekrõl a kollégák nem biztos, hogy
tudhatnak, a tartalomszolgáltatási munkacsoport
elõzetes elõkészítésével tartunk majd egy meg-
beszélést februárban az ODR könyvtárak számá-
ra a pályázat pontos céljáról és lehetõségeirõl.
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Azt is részletezzük, hogy mit vállal ennek során
az Országos Széchényi Könyvtár. A köte-
lespéldány szolgáltatásra gondolok, hiszen
amennyiben az OSZK érvényt szerez az elõírá-
soknak, elektronikus formában is bekerülnek
például azok a folyóiratok, amelyekre szüksé-
günk lehet: szakfolyóiratok, tudományos folyó-
iratok, megyei lapok. Az OSZK ebben az eset-
ben szolgáltatóként szerepelhet, ennek azonban
nagyon sok jogi következménye van. Tehát nyil-
ván lesznek pályázatok egyrészt az OSZK saját
lehetõségeire, másrészt az igénybe vevõ könyv-
tárak számára azoknak a feltételeknek a megte-
remtéséhez, amelyek a használathoz szükségesek.

A meglévõ állományok digitalizálására is le-
hetõséget kívánunk teremteni, gondoljunk pél-
dául arra, hogy egy-egy megyei könyvtár helyis-
mereti gyûjteményében milyen pótolhatatlan ér-
tékek vannak.

Fontos projekt a tartalomszolgáltatás számára
is a NAVA, a Nemzeti Audiovizuális Archívum,
amirõl csak néhány szót mondok. A projekt
három szponzora az NKÖM, az ORTT és a
MEH, akiknek megbízásából az irányítója és
reményeink szerint végrehajtója a Neumann Já-
nos Multimédia Központ és Digitális Könyvtár.
A projekt mûködése a magyar könyvtárügy szá-
mára létkérdés, hiszen lehetõség lenne sok tech-
nológiai, szabványosítási kérdés, illetve a ma még
igencsak szövevényes szerzõi jogi kérdések
megoldására.

Végül is összefoglalva a közvetlen lehetõsé-
geinket és feladatainkat:

Két évvel ezelõtt azt mondtam a telematikai
fejlesztésrõl, hogy ennyi volt az NKÖM lehetõ-
sége, most már más formát kell keresnünk. Gon-
doljanak például a 800 millióra, amit a Minisz-
terelnöki Hivatal Informatikai Kormánybiztossá-
ga osztott szét pályázat útján hálózatfejlesztésre.
Friss információink szerint ez folytatódik az
egyetemi könyvtárak és az országos szakkönyv-
tárak számára kiírt pályázatokkal. Tehát � remé-
nyeink szerint � megvan az új forrás.

Kiemelten fontosnak tartom a könyvtári rend-
szer mûködése szempontjából az országos közös
katalogizálás megindítását, amire � úgy tûnik �
most már reális lehetõség van.

Nagyon lényeges, hogy elkészüljön az Orszá-
gos Széchényi Könyvtár retrospektív katalógus
konverziója, aminek az eredményét az egész
könyvtári rendszer hasznosíthatja, hiszen lehetõ-

vé válik annak a sok éves tervnek a megvalósí-
tása, hogy a könyvtárak a hazai dokumentumo-
kat ne dolgozzák fel párhuzamosan, hanem re-
kordcsere útján kerüljön a könyvtárukba.

A könyvtári ellátás fejlesztését fogja szolgál-
ni a szakfelügyelet, hiszen az a célja, hogy a
dolgok jobban menjenek.

Nagyon fontosnak tartom a minõségmenedzs-
menttel kapcsolatos kérdéskört. Nem csupán
divat ez, hanem a korszerûség záloga. A Könyv-
tári Intézet nagyon sok dolgot indított el ezen a
téren, és az Informatikai és Könyvtári Szövetség
sem tett keveset.

Nagyjából ez várható 2002-re.
Végül engedjék meg, hogy megköszönjem

mindannyiuknak, hogy ilyen méltánytalan anya-
gi körülmények között ennyi erõvel teszik a
dolgukat, és kérem, hogy végezzük tovább együtt
a közös feladatunkat.

Skaliczki Judit

200 éves
a nemzeti könyvtár

A magyar kultúra napján, január 22-én megkez-
dõdött az Országos Széchényi Könyvtár bicen-
tenáriumi rendezvénysorozata.

Már a sajtótájékoztatón ünnepi hangulat ural-
kodott a várban. A termet zsúfolásig megtöltöt-
ték az érdeklõdõk, akiket Monok István, a könyv-
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tár fõigazgatója köszöntött. Bemutatta a Vincze
László és fiai papírmerítõ mûhelyében készült,
tanulmányokkal kiegészített két fakszmilét: az
Országos Széchényi Könyvtár és a Magyar Nem-
zeti Múzeum alapító okiratát, valamint az Óma-
gyar Mária siralmat.

Az évforduló alkalmából mûvészkönyvet aján-
dékozott a könyvtárnak Kiss Ilona, melyben
Janus Pannonius alakját és szellemét idézte meg.
A gyönyörû kiadványokhoz illett az a két Janus
Pannonius-vers, melyeket Sudár Annamária la-
tinul és magyarul is elmondott, az egybegyûltek
nagy örömére.

Ezután kevésbé szívderítõ percek jöttek. A
nemzetközi oktatási felmérésnek a magyar diá-
kok tudásáról kapott, eléggé lehangoló eredmé-
nye és az ezzel összecsengõ, a 15�17 évesek
olvasási kultúrájáról készített magyar vizsgálat
adatai után azonban újra az öröm következett.

Az ünnepségen a meghatottság váltakozott az
önfeledt nevetéssel. Bánffy György Széchényi
Ferenc fiának írt levelébõl és Széchenyi István
naplójából olvasott fel részleteket, Szörényi Lász-
ló Kölcsey talányairól beszélt sok érdekes rész-
letre kitérve, Berecz András pedig egy csodála-
tos mesével kápráztatta el a közönséget. Zárás-
ként, akárcsak a rendezvény kezdetén, a könyv-
tár énekkarával együtt énekelt a nézõsereg.
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Hogyan
használjuk

az Országos
Dokumentum-

ellátási Rendszer
Lelõhely-

adatbázisát?*

II. Könyvtárközi
kölcsönzési kérések

irányítása

A lelõhely-adatbázisban sze-
replõ dokumentumok sok
esetben több könyvtárban,
több példányban találhatók
meg. A kérés gyors teljesíté-

se attól is függhet, hogy sike-
rül-e az éppen teljesíteni tudó
könyvtárat kiválasztanunk.

A megfelelõ választásban a
könyvtárközi kölcsönzést vég-
zõ kollégát tapasztalatai mellett
a lelõhely-adatbázis is segíti a
találati halmazok rendezésének
lehetõségével, a könyvtárak spe-
ciális kölcsönzési politikájának
közlésével és egyes könyvtárak
esetében a könyveik kölcsönzési
állapotának közlésével.

Egy kissé határozatlan olva-
sói kérés példáján próbálunk meg
végigkövetni egy �irányított� ké-
résfeladást. Olvasónk a könyvrõl
csak annyit tud, hogy szótár jel-
legû és �valami tudományelmé-
let� szerepel a címében.

1. Keresés a találati
halmaz

rendeztetésével

A fenti olvasói kérést leg-
inkább egy cím szerinti kere-
séssel lehet megközelíteni,
ahol a kérés határozatlansá-
ga miatt csonkolást (jele: %)
is alkalmazunk. A cím me-

* Kérjük, ezt a leírást

másolják le, és juttassák

el azokba a könyvtárak-

ba is, ahova a Levele-

zõ/lap nem jut el.
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zõbe a tudományelmélet% ki-
fejezés kerül.

Mivel feltehetõleg sok cí-
met kell végigböngésznünk
mire rátalálunk az igazira, ér-
demes az egy lapon megjele-
nítendõ találatok számát a
lehetõ legnagyobbra állítani.
Ugyanakkor tudnunk kell,
hogy az ODR adatbázisban egy
dokumentum több rekordban is
szerepelhet. Ezek a rekordok
nem feltétlenül egymás mellett
jelenítõdnek meg, így elképzel-
hetõ, hogy több példányára
nem is bukkanunk rá. Ezt se-
gít elkerülni a példányok ren-
dezésének lehetõsége. Választ-
hatunk a szerzõi, cím szerinti,
illetve kiadási dátum szerinti
rendezés közül. Példánk ese-
tében természetesen a cím sze-
rinti rendezés a célszerû.

A rendezés az egyszerû ke-
reséshez képest sok erõforrást
leköt, ezért a rendszerbe egy
korlát épül (jelenleg ez 25 ezer
rekord), amely fölötti találati
halmazok rendezése nem le-
hetséges. Igyekezzünk úgy
megfogalmazni a keresõkér-
dést, hogy ez alatt a határ alatt
maradjunk.

A keresés eredménye egy
66 találatot tartalmazó lista,
amiben néhány oldalnyi lapo-
zás után rátalálunk arra a Tu-
dományelméleti kisenciklopé-
dia címû könyvre, amelyre ol-
vasónk gondolhatott. Hosszú
formátumban megjelenítve az
egymás mellett sorakozó hat
rekordot láthatjuk, hogy több
mint tizenhárom könyvtárban
található legalább egy példány
a könyvbõl.

2. A könyvtárak
kölcsönzési
politikája

A megjelenõ lelõhelykó-
dok között van olyan,
amely önmagában is arra
utal, hogy talán nem érde-
mes rá kérést feladni. Az
olvasótermi példányok sok-
szor kézikönyvtári anyag-
nak minõsülnek, a tanszéki
könyvtárak közül többen
nem szívesen adják kölcsön
könyveiket, vagy az ügyin-
tézés lehet bonyolultabb és
hosszabb az esetükben. Ha
van választék, tanácsos más
lelõhellyel próbálkozni.

Ha a lelõhelykód önmagá-
ban nem utal a kölcsönzési
akadályra, a mellette lévõ bo-
ríték további tudnivalókat rejt-
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het. Ha például a Tiszántúli Re-
formátus Egyházkerületi Nagy-
könyvtár vagy a Somogyi-könyv-
tár neve melletti ikonra kattintunk,
kérésfeladásunkat befolyásoló in-
formációkat kaphatunk.

A szolgáltató könyvtárak-
nak is érdemes figyelniük erre
a lehetõségre. A könyvtár a
címinformációja alatt néhány
sorban közvetlenül vagy egy
weboldalra mutató linkkel bõ-
vebben adhat a kölcsönzési
politikájára vonatkozó útmu-
tatást. Ez a politika akár lelõ-
helykódonként eltérhet, így ez
a módszer teljesen pontos tá-
jékoztatást tesz lehetõvé.

Az ODR honlap (http://
odr.lib.klte.hu) eligazít abban,
hogyan lehet a kölcsönzési
politikát szerepeltetni az adat-
bázisban.

3. Kölcsönzési
információk a helyi

katalógusokban
Egyes lelõhelykódok kapcso-

latot képeznek a helyi katalógusok-
hoz. Ha ezekre az aláhúzással je-
lölt lelõhelyekre kattintunk és ezzel
átlépünk a helyi katalógusokba,
további kölcsönözhetõ példányok-
ra bukkanhatunk. Az ODR adatbá-
zis a teljesen azonos lelõhelykódo-
kat összevonva tárolja, így jelen
esetben például az SZTE Egyetemi
Könyvtár lelõhelykód mögött há-
rom példány bújik meg, s a pécsi
három példányról is kiderül, hogy
valójában négy.

Néhány esetben a helyi kataló-
gusokból többet tudunk meg egy-
egy példány kölcsönözhetõségérõl
is. A Somogyi-könyvtár valószínû-
leg nem fogja kölcsönadni a �2.

emeleti kézikönyvtári� példányát.
A gépi kölcsönzést mûködtetõ
könyvtárak katalógusaiban � mint
itt a pécsi példán láthatjuk � azt
is nyomon tudjuk követni, hogy
mely példányok vannak éppen
kölcsönzésben és elõre láthatólag
meddig. Ekkor érdemes más pél-
dányt választani, más könyvtár-
hoz fordulni, vagy elindíthatjuk
könyvtárközi kölcsönzésünket
elõjegyzés kérésével. E módsze-
rekkel már a kölcsönzés indítása
elõtt kizárható a nem teljesülõ
kérések egy része. Az ezek után
fennmaradó, még mindig nagy
választékból azután már a
könyvtárosi tapasztalat válogat,
a hagyományosan jó partnert, a
gyors teljesítõt, a helyileg kö-
zel lévõ könyvtárat részesítve
elõnyben.

Koltay Klára
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A Magyar
Iparmûvészeti

Egyetem
Könyvtára

A Magyar Iparmûvészeti Egye-
tem több mint száz éve, 1880
óta látja el sokrétû mûvészkép-
zõ tevékenységét. Könyvtára a
kezdetektõl támogatja e funk-
ciójában, feladatai országos
hatókörûek. Olvasóink köre le-
fedi csaknem az egész magyar
iparmûvész társadalmat.

A könyvtár gazdag gyûjtemé-
nye és gyûjtõköre felöleli a ma-
gyar és egyetemes iparmûvészet
és design, valamint azok határte-
rületeinek szakirodalmát; temati-
kájában elsõsorban az egyetemen
mûködõ tanszékekhez igazodik,
mindezen túl szociológiai, pszi-
chológiai és képzõmûvészeti
szakterületen is képviselteti ma-
gát. A könyvtár fõ gyûjtõkörei:

� Építészet, belsõépítészet
� Ipari formatervezés
� Kerámia, szilikát, üveg,

porcelán
� Textiltervezés
� Vizuális kommunikáció,

grafika, animáció, fotó- és film-
mûvészet

� Rajz és pedagógia
Ezen kívül szeretnénk az

egyetemünkön folyó DLA kép-
zés szakmai elvárásait, magas
színvonalú szakirodalmi igénye-
it kielégíteni, illetve a már
meglévõ állományt fejleszteni,
tudományos értékû dokumentu-
mokkal kiegészíteni.

Állományunkba mintegy 50
ezer könyv és 250 féle perio-
dikum tartozik, mely utóbbinak
csaknem fele külföldi folyóirat,
ami színvonalas kínálatával a
könyvtárat unikummá avatja.
Könyvtárunk a Magyar Képzõ-

mûvészeti Egyetem Könyvtárával
és a legfontosabb hazai mûvészeti
könyvtárakkal integrált könyvtá-
ri együttmûködésben tevékenyke-
dik. Azonos feldolgozási rend és
tezaurusz segítségével, azonos
szoftver (Corvina) felhasználásá-
val gondoskodunk a beszerzett
dokumentumok magas szintû for-
mai és tartalmi feltárásáról.
Könyvtárunk dokumentumaink
on-line elérhetõségét is biztosít-
ja, lehetõvé téve a folyamatos tá-
jékozódást és a kutatást.

Az újjászervezett, illetve
részben most kialakított szak-
tájékoztatással szeretnénk az
elektronikus adatbázisok minél
szélesebb körû felhasználását
megvalósítani, amit megfelelõ
könyvtári nyitvatartási idõvel is
biztosítunk (lásd a cikk végén).

Az olvasók, kutatók figyel-
mét külön fölhívjuk a számító-
géprõl hozzáférhetõ adatbázisok
nyújtotta lehetõségekre, ame-
lyek a következõk:

� BHA (Bibliography of the
History of Art)
A kurrens mûvészeti irodalom
adatbázisa, indexelõ szolgálta-
tása. Több mint 175 ezer bibli-
ográfiai rekord indexelése, an-

gol vagy francia nyelvû referá-
tumokkal, és több mint kétezer
folyóirat cikkei, illetve kiállítá-
si katalógusok, konferencia-
anyagok, szakbibliográfiák fel-
dolgozása.

� DAAI (Design and App-
lied Arts Index)
Az 1993 és 1999 között megje-
lent, formatervezéssel és alkal-
mazott mûvészetekkel foglalko-
zó periodikumok cikkeinek bib-
liográfiai adatai, referátumai.
Lehetõség van a teljes szöveg-
ben való keresésre!

� ABM (Art Bibliographies
Modern)
A kortárs mûvészet, formater-
vezés, alkalmazott mûvészetek
és a fotótörténet tárgykörébe
tartozó könyvek, folyóiratcik-
kek, kiállítási katalógusok és
disszertációk bibliográfiai ada-
tai és referátumai 1972 óta. Az
adatbázisban számos nem an-
gol nyelvû anyag is található.

Az állományunkhoz való
hozzáférés bármely beíratkozott
olvasó számára, illetve könyv-
tárközi kölcsönzés útján lehet-
séges. Kivételt képeznek az
1950 elõtt megjelent könyvek,
ezek nem kölcsönözhetõk.
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Könyvtárunk 2001 októberé-
tõl tagja a MIT-HOL internetes
információszolgáltató hálózatnak.

A könyvtár elérhetõsége:
Magyar Iparmûvészeti Egyetem
Könyvtára
1121 Budapest
Zugligeti út 925.
Web: www.MIE.hu/lib
E-mail: konyvtar@mie.mie.hu
Telefon: (1) 392-1180/170
(1) 392-1170
Fax:  (1) 392-1177
Nyitvatartási idõ:

hétfõ: 9�19
kedd: 12�19
szerda: 9�19
csütörtök: 9�17
péntek: 9�15

Lévai Klára
Orosz Zsuzsanna

 A Magyar
Nemzeti

Filmarchívum
Könyvtára

Jogelõdünk, a Magyar Filmtu-
dományi Intézet és Filmarchí-
vum könyvtára 1957-ben ala-
kult meg. A gyûjtemény a Szín-
ház- és Filmmûvészeti Szövet-
ségtõl, valamint a Népmûvelési
Minisztériumban mûködõ Film
Fõigazgatóságtól kapott doku-
mentumokból jött létre.

Könyvtárunk országos fel-
adatkörû szakkönyvtár. Fõ gyûj-
tõköre a filmszakirodalom:
egyetemes és magyar filmtörté-
net, filmelmélet, filmesztétika,
filmgyártás és -forgalmazás,
technika, filmográfia. Mellék
gyûjtõköre a fotómûvészet és a
társadalomtudományok.

Az állomány nagysága 30
ezer egység: könyv, forgató-
könyv, kézirat, folyóirat és ap-
rónyomtatvány. Teljes körûen
gyûjtjük a Magyarországon

megjelent filmszakkönyveket,
az elsõ 1911-ben jelent meg.

A hazai szakkönyvek majd-
nem mindegyike, a folyóiratok
nyolcvan százaléka megvan ál-
lományunkban. Az elsõ hazai
szakfolyóirat 1908-ban került ki
a nyomdából, Helios címmel .

Hungarika jelleggel gyûjtjük
a külföldön megjelent, magyar
vonatkozású filmes könyveket.

Számos idegen nyelvû szak-
könyv található gyûjteményünk-
ben: az egyetemes filmtörténet
és -elmélet legfrissebb írásai,
alkotói monográfiák, lexikonok,
filmográfiák. Fontos részei  ál-
lományunknak a magyar játék-
filmek forgatókönyvei, a han-
gosfilm kezdeteitõl napjainkig.

Kézirattárunkban nem pub-
likált tanulmányokat, fordításo-
kat õrzünk. Az aprónyomtatvány-
tárban mozimûsorok, szórólapok,
programfüzetek találhatók a né-
mafilm korából. Kiválóan hasz-
nálhatók eredetiben vagy máso-
latban kiállítási anyagként, ezért
szívesen állunk az igénylõk ren-
delkezésére.

Állományunk jelentõsen bõ-
vült Lajta Andor filmtörténész
és Ábel Péter lexikon-szerkesz-
tõ könyvtárával. Gyûjtemé-
nyünkbe számos filmrendezõ és
operatõr hagyatéka is bekerült,
így például Máriássy Félixé,
Székely Istváné, Nádasy Lász-
lóé vagy Szabó Árpádé.

Könyvtárunk nyilvános, a
helybenolvasás bármely érdek-
lõdõ számára lehetséges.

Könyvtárközi kölcsönzéssel
könyveket, forgatókönyveket,
kéziratokat kölcsönzünk erede-
tiben vagy másolatban. Mind-
két szolgáltatást ezúton is ajánl-
juk a filmirodalom iránt érdek-
lõdõk figyelmébe.

Az ODR tagkönyvtáraként
szívesen fogadunk és teljesítünk

könyvtárközi kéréseket. Külföl-
di könyvgyarapodásunkat az
Országos Széchényi Könyvtár
Központi Katalógusának jelent-
jük. Az ODR-támogatással vá-
sárolt könyvek a debreceni le-
lõhely-adatbázisban megtalálha-
tók.

Az állományt helyben betû-
rendes és szakkatalógus tárja
fel. Még nincs számítógépes
nyilvántartásunk, a hagyomá-
nyos katalógusból készséggel
adunk felvilágosítást telefonon is.

A legújabb filmes és fotós
szakkönyveink az interneten is
megtalálhatók a könyvtár hon-
lapján: filmintézet.hu

Intézményünk tagja a Film-
archívumok Nemzetközi Szö-
vetségének (FIAF).

1972-ben indult szerkeszté-
sükben az International Index to
Film Periodicals, a szakfolyó-
iratok cikk-bibliográfiája. Elõ-
ször katalóguscédulán, késõbb
mikrokártyán, jelenleg CD-
ROM-on teszik közzé.

A kezdetektõl napjainkig há-
romszáz folyóirat mintegy 230
ezer cikkét kumulálják. Az an-
gol nyelvû annotációkkal ké-
szült adatbázis könyvtárunkban
használható.

Könyvtárunk elérhetõségi
adatai:
Magyar Nemzeti Filmarchívum
Könyvtára
1021 Budapest
Budakeszi út 51.
Tel.: (1) 275-1875
E-mail: h11770pal@helka.iif.hu
h11771nye@helka.iif.hu
Nyitvatartási idõ:

hétfõ: 8,30�l5,30
kedd: 8,30�15,30
szerda: 8,30�17,00
csütörtök: 8,30�15,30
péntek: 8,30�12,00

Páldy Tamásné
könyvtárvezetõ
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Az Elektronikus
Információszolgáltatásról

A kormány 2249/2001. (IX. 12.) határozata az
Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok
Bizottság elnöke beszámolójának elfogadásáról
és az egységes információszolgáltatás elveinek
és követelményeinek kidolgozásával kapcsolatos
feladatokról 2. pontjában arról rendelkezik, hogy
a magyar kutatás-fejlesztési tevékenység szak-
mai hátterének megerõsítése érdekében létre kell
hozni egy elektronikusan megjelenõ folyóira-
tokon alapuló nemzeti információs rendszert. A
kormány ennek érdekében felhívta az oktatási
minisztert, hogy dolgozza ki az egységes infor-
mációszolgáltatás elveit és követelményeit, és
törekedjen azok megvalósítására.

A feladat elvégzésének határideje: 2001. de-
cember 31.

Az EISZ olyan nemzeti program, amelynek
célja, hogy a felsõoktatás és a tudományos ku-
tatás számára nélkülözhetetlen elektronikus in-
formációforrásokat központilag, nemzeti licenc
alapján vásárolja meg. Így az eddigieknél lénye-
gesen több információt, szélesebb felhasználói
körnek, fajlagosan kedvezõbb áron lehet bizto-
sítani.

Az EISZ fontos része a felsõoktatási fejlesz-
tési programnak és hazánk euroatlanti integráci-
ójának, mivel egy ütemben jelentõsen megnöve-
li a magyar felsõoktatási intézmények verseny-
képességét, és elõsegíti az információhoz való
hozzáférés demokráciájának kiterjesztését.

Az EISZ adatbázisainak kiválasztását vizsgá-
lat elõzte meg. Az Oktatási Minisztérium és az
Országos Mûszaki Információs Központ és
Könyvtár két felmérést is készített, amelyek
összesítése alapján a magyarországi felsõoktatá-
si könyvtárakban megkérdezettek a következõ
három elektronikus információforrást tartják a
legfontosabbaknak:

1. Web of Science: az ISI bibliográfiai adat-
bázis-csomag és citációs indexszolgáltatása.

Az idézettség követése rendkívül fontos a
kutatók számára a tudományos minõsítési rend-
szer követelménye miatt. A kiemelt pályázatok
és a tudományos minõsítések elbírálásánál dön-
tõ tudományos teljesítményt a kutatók idézettsé-
gével mérik. A nemzetközi és a hazai gyakorlat-
ban is a Web of Science-bõl eredeztetett adato-
kat használják hivatalosan a minõsítéseknél.

2. Swets Blackwell: komplex elektronikus
információszolgáltatási rendszer.

A Swets Blackwell és a NESLI (angol könyv-
tári konzorcium) megállapodása eredményeként
a SwetsNeten keresztül az Elsevier e-folyóiratai
és adatbázisai is elérhetõek. A rendszerbe más
országok intézményei is bekapcsolódhatnak, ami
további 1350 folyóiratot és 14 adatbázist jelent.

3. Science Direct: az Elsevier tudományos
kiadó teljes szövegû és adatbázis szolgáltatása.

Az elektronikus folyóiratok szelektált � az
intézmény jellege szerint összeállított �, fajlago-
san olcsóbb elõfizetési lehetõségét csak az
Elsevier kiadó nyújtja.

E három szolgáltatás együttesen a világ kb.
20 ezer elektronikus tudományos folyóiratának
több mint felét lefedi. Lehetõvé teszik a bibliog-
ráfiai keresést, valamint együttesen megoldják
az adatbázis és a teljes szövegû hozzáférést is.
Felhasználóbarát navigátor rendszerük gyors,
eredményes kezelést biztosít.

A három szolgáltatás kombinációja biztosítja
a legolcsóbb és a legszélesebb körû hozzáférést
különbözõ típusú elektronikus forrásokhoz.

A szolgáltatások sajátossága egyrészt az a
tudományos kontroll, amelyet a szolgáltatók az
elektronikus folyóiratcsomagok összeállítása,
válogatása során érvényesítenek, másrészt az
elektronikus folyóiratok feldolgozásának módja,
illetve a rendszeren belüli kereshetõség lehetõ-
ségei.

Az Elektronikus Információszolgáltatás (EISZ)
nemzeti program elveinek és követelményeinek
kidolgozására a felsõoktatási beruházások kor-
mánybiztosa 2001. szeptember 28-án létrehozta
az EISZ-bizottságot, amely magyar felsõoktatási
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könyvtári vezetõkbõl, független szakértõkbõl,
tanácsadókból, a Magyar Tudományos Akadé-
mia és az OTKA Bizottság képviselõjébõl áll. A
bizottság heti rendszerességgel ülésezik, elnöke
Béres István kormánybiztos.

Az EISZ nemzeti programba a felsõoktatási
törvényben nevesített állami és egyházi felsõok-
tatási intézmények, a Gazdasági Minisztérium, a
Földmûvelési és Vidékfejlesztési Minisztérium,
az Egészségügyi Minisztérium, az Oktatási Mi-
nisztérium, valamit a Magyar Tudományos Aka-
démia kutatóhelyei kapcsolódhatnak be. A prog-
ramhoz csatlakozni kívánó intézmények eseté-
ben a csatlakozás felvételeire a késõbbiekben tesz
a bizottság javaslatot.

A bizottság az EISZ program három lépésben
történõ megvalósítását tartja célszerûnek:

� Az elsõ lépésben: három angol nyelvû adat-
bázis megvásárlása

� A második lépés: magyar nyelvû tartalom
beszerzése

A magyar nyelvû adatbázisok fontos szerepet
kapnak az EISZ-programban. A magyar nyelvû
tartalmak kiválasztását egy tanulmány megírása
elõzte meg, amelyet 2001. december 15-én ad-
tak le. A bizottság a tanulmány alapján 2002
januárjában fogalmazza meg az EISZ-program
magyar nyelvû tartalomfejlesztési koncepcióját.

� Harmadik lépés: szakadatbázisok beszerzé-
se konzorciumoknak

A három angol nyelvû adatbázis és a magyar
nyelvû tartalom minden, az EISZ-programhoz
csatlakozó intézménybõl, minden kutató, oktató,
posztgraduális és graduális hallgató számára el-
érhetõ. Létezik azonban egy olyan adatbázis kör,
amelyet nem szükséges és nem költséghatékony
a fenti intézményi kör számára biztosítani, hi-
szen speciális, csak az adott tudományterületen
tevékenykedõk számára releváns információkat
tartalmaz. Ezen beszerzések 2002 februárjában
indulhatnak meg. (Béres István beruházási kor-
mánybiztos)
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Szakmai nap
a könyvtárak

teljesítményérõl
Az MKE Bács-Kiskun Megyei Szer-
vezete és a kiskunfélegyházi Petõfi
Sándor Városi Könyvtár október
végén szakmai napot rendezett Kis-
kunfélegyházán. Témája a könyvtá-
rak teljesitménymérése volt.

Fehér Miklós, a Könyvtári Inté-
zet szervezési és elemzõ osztályá-
nak vezetõje az átalakulóban lévõ
könyvtári rendszerrõl beszélt beve-
zetõ elõadásában. Az 1997. évi
CXL. törvénybõl indult ki, elmondta,
hogy a könyvtári rendszer teljesítmé-
nye visz-szahat az adott intézmény
teljesítményére.

A rendszer legkisebb elemei a
kistelepüléseken mûködõ, avagy
nem mûködõ könyvtárak, amelyek
szolgáltatási színvonala nem jó.
Ezen javítani kell, hogy más, jobb
minõséget legyenek képesek bizto-
sítani.

Új elemként említette a közhasz-
nú információs szolgáltatást. Hang-
súlyozta a helyismereti információ-
szolgáltatás szerepének megerõsödé-
sét is az adott település életében.
Égetõ szükség lenne központi pén-
zekbõl finanszírozott, jól mûködõ
szolgáltatásokra, regionális és orszá-
gos szinten egyaránt.

A megyei könyvtárak a további-
akban is kiemelt helyet foglalnak el
a könyvtári rendszerben, feladatuk
az, hogy legyenek képesek minden
típusú szolgáltatás biztosítására.

Az informatikai fejlesztésbõl �
amelyet részletesen áttekintett � az
Informatikai Kormánybiztosság köz-
mûvelõdési könyvtárak számára ki-
írt pályázatát emelte ki.

Több mint háromszáz könyvtár
nyújtotta be támogatási igényét,
közülük 250 nyerheti el a számító-
gépeket és élhet a használóképzés
lehetõségével.

Felhívta a figyelmünket arra,
hogy a fenntartóval fogadtassuk el:
rendszergazda kell a könyvtárakba,
eszközeink gyorsan elavulnak, hibá-
sodnak, a szinten tartásra költség-
vetésünkben kell forrásnak lennie.
Intézményeinkben egyre növekvõ
mértékben van jelen a technika, de
a használatához a mi felkészültsé-
günkre is szükség van. A közeljövõ
stratégiai feladataként jelölte meg a
hétéves továbbképzés keretében a
könyvtárosok képzését.

Áttérve elõadásának fõ témájá-
ra, szólt a minõség kérdésérõl, a
normatívák kialakításának szüksé-
gességérõl, amelyeket alulról épít-
kezve kell majd kidolgozni. Mivel
a könyvtári rendszer sokszínû, ne-
héz egységes normatívákat megha-
tározni. Alapvetõ jogszabályainkból
kell kiindulni e téren, hiszen nálunk
az önkormányzati szinten dõl el
csaknem minden. Kiemelte a 3/
1975-ös rendelet módosításának igé-
nyét. A statisztika képezi a teljesít-
ménymérés bázisát, az innen nyert
mutatók jó alapot adnak az össze-
hasonlításhoz.

2002-tõl újra megindul a szak-
felügyelet a könyvtárakban, amely
az elsõ években célvizsgálat jellegû
lesz, de hétévente sor kerül minden
könyvtár teljes körû, átfogó ellen-
õrzésére is.

A vizsgálat célja, hogy ellenõriz-
ze az adott könyvtár jogszabályok-
nak megfelelõ mûködését, vizsgálja
belsõ szabályzatait, a fenntartó tör-
vényi kötelezettségeinek megvaló-
sulását stb. A 2001-es év forduló-
pontot jelent statisztikai adatszolgál-

tatásunkban is, hiszen az NKÖM
csatlakozott egy nemzetközi adat-
szolgáltatási rendszerhez, amely az
összes ágazat statisztikai adatait egy
adatbázisba integrálja. Számítógé-
pen kell majd kitöltenünk a statisz-
tikai adatlapot, amely közvetlenül a
� megyei könyvtár megkerülésével
� jut el a központi rendszerbe.

Ezek az adatok folyamatosan
rendelkezésre állnak majd, s így
trendek határozhatók meg területün-
kön.

Tisztázni kell a mindennapi
munkánkban használt fogalmakat,
amelyeket egységesen kell vala-
mennyi könyvtárban értelmezni és
alkalmazni. Új magyar szabvány je-
lent meg a területünkön Könyvtári
teljesítménymutatók címmel. A tel-
jesítménymérésnek két fontos vetü-
lete van: mit mutat intézményünk
fejlõdése és mennyire elégedettek a
használóink. (Szükség van a rend-
szeres viszszacsatolásra!)

Gyergyádesz Lászlóné, a Kato-
na József Könyvtár munkatársa
adatszolgáltatásunk jelenlegi gya-
korlatát ismertette és elemezte rész-
letesen.  Felhívta a könyvtárosok
figyelmét arra, hogy eltérõ a könyv-
tárak adatgyûjtése és szolgáltatása.
Új problémát vetett fel az integrált
könyvtári rendszerek bevezetése is.
Szükséges az együttgondolkodás, a
fogalmak azonos értelmezése és az
egységes adatszolgáltatás megvaló-
sítása. A szakmai nap keretében
Kristóf Márta, a tiszakécskei könyv-
tár igazgatója, mézesbábos-könyv-
táros franciaországi úti élményeirõl
számolt be Bács-Kiskun megye
könyvtárosainak.

A rendezvény a szervezet évi,
még hátralévõ tennivalóinak meg-
beszélésével zárult.

Kállainé Vereb Mária
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Egyházi könyvtárak
internetes adatbázisa

THECA

(http://biblio.osb.hu)
(Internet-keresõfelület

az Orbis adatbáziskezelõvel
feldolgozott könyvtári adatokhoz)

1994�95 óta számos egyházi könyvtár anyagá-
nak feldolgozása az Orbis adatbázis-kezelõ prog-
rammal történik. Ez a program 1994-es fejlesz-
tési szempontok alapján született, alapvetõen
DOS-os környezetre. Megjelenése az akkori igé-
nyeknek megfelelõen ún. karakteres, mert ez az
üzemmód kisebb teljesítményû számítógépeken
is mûködõképes. A 32 bites grafikus operációs
rendszerek megjelenése és általános felhasználá-
sa nem szorította ki az Orbis programot könnyû
kezelhetõsége, hajlékonysága (többcélú felhasz-
nálás), kis helyigénye miatt. Néhány éve elké-
szült a program hálózati verziója Netware kör-
nyezetre, ami az egy-számítógépes, lokális fel-
dolgozásnál sokkal hatékonyabb és eredménye-
sebb munka lehetõségét teremti meg.

A 90-es évek közepén a 32 bites operációs
rendszerek már említett megjelenése egybeesett
az internet hálózat általános elterjedésével. Az
internetre lépve ekkor már kereshetõk voltak a
jelentõsebb külföldi könyvtárak anyagai. A ke-
resõfelület és a keresõprogramok használata közel
sem volt egységes. Sokszor a legnagyobb könyv-
tárak (pl. British Library) többféle adatbázis-ke-
zelõje fölé készült valamilyen univerzális meg-
jelenítõ, amely a különbözõ adatbázis-kezelõk
felé sorban (egymás után) generálta a keresõ-
szempontoknak megfelelõ kérdést.

A múlt évtized végére az egyházi gyûjtemé-
nyekben az Orbis programmal feldolgozott
könyvtári rekordok száma elérte a százezret.
Jogossá és megalapozottá vált az igény, hogy
ezek az adatok is kereshetõk legyenek az

interneten. Elõször az a megoldás látszott ké-
zenfekvõnek, hogy a megjelenítés a Corvina
(Voyager) program segítségével történjen. Arra
számítottunk, hogy az egyik Orbis-felhasználó
intézmény áttér a Corvinára, és ez a program
tenné lehetõvé az Orbist használó egyházi gyûj-
temények számára a jelenlétet a világhálón. 1998-
ban elkészült az átalakító program, amely az
Orbis adatbázis-kezelõvel készült könyvtári re-
kordokat konvertálni tudja a Corvina számára.
(A program kipróbálására Szegeden a JATE
Könyvtárban, illetve a Hittudományi Fõiskola
könyvtárában került sor.)

Mivel a várva várt Corvina beszerzése né-
hány évvel eltolódott, 1999 végén�2000 elején
új megoldást kellett keresni az internetes megje-
lenítésre. Ezzel egy idõben a Pannonhalmi Fõ-
apátság munkatársaiban felmerült az az igény,
hogy a Fõapátsági Könyvtárban feldolgozott
könyvtári anyag a fõapátság egész területén, a
belsõ hálózaton kereshetõ legyen. Erre az igény-
re a legjobb megoldásnak az kínálkozott, ha az
adatbázist valamilyen konverzióval az interneten
kereshetõvé és elérhetõvé tesszük, nemcsak a fõ-
apátság belsõ hálózata számára. Ez az elképze-
lés már magában hordozta a többi egyházi gyûj-
teményben készülõ Orbis könyvtári adatbázis
megjelenítésének lehetõségét is, hiszen ezek a
rekordok csak nagyon kis mértékben térnek el
egymástól.

Az Országos Katolikus Gyûjteményi Központ
(OKGYK) és a pannonhalmi Fõapátsági Könyv-
tár munkatársaival pontosítottuk az elképzelést,
azaz meghatároztuk, hogy egy ilyen internetes
keresõrendszernek milyen tulajdonságokkal kell
rendelkeznie, és milyen keresõfelületet kell nyúj-
tania. Felmértük a meglevõ és a munkához fel-
tétlenül szükséges eszközöket, személyi és anyagi
feltételeket. Nagyon kedvezõ volt az a tény, hogy
a Pannonhalmi Fõapátság webszerverén ingye-
nesen használható Linux operációs rendszer
mûködik, amelyhez igyekeztünk szintén ingye-
nesen használható, az elképzeléseknek megfele-
lõ adatbázis-kezelõ programot keresni. Az
internet-megjelenítõ programot a Pannonhalmi
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Fõapátság rendszergazdája készítette el, egy szak-
dolgozati témakiírás keretében. A szakdolgozati
témát az OKGYK írta ki. Az alábbiakban olvas-
ható, milyen igényeket támasztottunk a tervezett
programmal kapcsolatban:

Szakdolgozati témakiírás:
A szakdolgozat témája az Orbis adatbázis-

kezelõben feldolgozott modern könyvek web-
felületen történõ megjelenítése. Az alkalmazásra
kerülõ szoftverek kiválasztásakor elsõsorban
szabad használatú szoftverek kerüljenek elõtér-
be. Fontos szempont a feldolgozott anyag karak-
terhelyes megjelenítése, mert a standard magyar
ékezetes karakterek mellett megtalálhatók az
adatbázisban a Magyarországgal szomszédos or-
szágok latin betûs speciális nyelvi karakterei. A
használatba kerülõ adatbázis-kezelõnek képesnek
kell lennie egymillió könyv adatainak (egymillió
könyvrekord) weben történõ megjelenítésére.

A szakdolgozat és vele együtt a megjelenítõ
program 2000 májusára elkészült, és azonnal
elindult a próbaüzem. Az ötlettõl a megvalósu-
lásig mindössze hat hónap telt el! 2000 áprilisá-
ban terveztük meg a program felületét és hatá-
roztuk meg mûködésmódját.

A program mûködésekor használatban levõ
weboldalakat a Sapientia Szerzetesi Hittudomá-
nyi Fõiskola munkatársai tervezték. A program
nyilvános bemutatására 2000 júniusában, az esz-
tergomi EKE Konferencián került sor.

A próbaüzemben a pannonhalmi Fõapátsági
Könyvtár, a Sapientia Szerzetesi Hittudományi
Fõiskola és a kalocsai Fõszékesegyházi Könyv-
tár adatbázisait használtuk. Jó tapasztalatokat sze-
reztünk azzal kapcsolatban, hogy a különbözõ
helyeken, nem teljesen egységes feldolgozási
szempontok alapján készült Orbis adatbázisok
egységes módon jelennek meg az internetes ke-
resõben.

A program a próbaüzem ideje alatt jól vizs-
gázott, a szakdolgozati kiírásban és az elõzetes
elképzelésekben meghatározott szempontoknak
tökéletesen megfelelt.

2001 tavaszán a próbaüzem befejezõdött.
Terveink szerint a következõ hónapokban az
adatbázisban kb. százezer könyv adatai lesznek
kereshetõk. A program a mai állapotában csak
az Orbis adatbázis-kezelõvel feldolgozott új
könyvrekordok megjelenítésére képes, de nem
zárjuk ki, hogy a jövõben más programból szár-
mazó adatokat is tudjon fogadni.

Az internetes keresõprogram használati utasí-
tást is tartalmaz, amely segítséget nyújt minden
érdeklõdõnek.

A programban feldolgozott anyag legnagyobb
része ún. modern (az egyházi gyûjtemények ér-
telmezésében 1850 után megjelent) könyv.

A keresõrendszer ebbõl az Orbis adatbázisból
származó adatokat képes megjeleníteni az internet
hálózaton.

Az ûrlapon bármelyik keresõmezõt kitöltve, a
KERES gombra kattintva indítható a keresés. Ha
több mezõt töltünk ki, akkor a találatok halmaza
az egyes mezõknek megfelelõ találati halmazok
közös része lesz. Ha valamelyik szöveges mezõ
mellett bejelöljük a TÖREDÉK keresést, akkor elég
megadni a keresendõ szöveg töredékét. Ez akkor
hasznos, ha nem tudjuk pontosan, hogy hogyan
vitte fel az adatrögzítõ az adott mezõt, vagy csak
egy részre emlékszünk a keresendõ adatból (pél-
dául csak egy személy vezetéknevére). Ilyenkor
a kis- és nagybetûket nem különbözteti meg a
rendszer. Amennyiben ismerjük a programozási
nyelvekben használatos, úgynevezett reguláris ki-
fejezéseket, úgy azokat is alkalmazhatjuk ebben
a keresési módban.

� A SZERZÕ mezõbe beírt adatot a rendszer
keresi az egyedi és a testületi szerzõk között is.

� A CÍM mezõ a könyv címe alapján keres.
� A SZEMÉLYEK mezõ az egyedi szerzõk és

közremûködõk alapján, ha magánkiadásról van
szó, akkor a magánkiadó alapján és az említett
személyek alapján, vagyis minden, a könyvvel
kapcsolatos személynév alapján keres.

� A KIADÓ mezõ a könyv testületi és magán-
kiadói alapján keres.

� A KÖNYVTÁR mezõben adhatjuk meg, hogy
mely könyvtár könyvei között akarunk keresni.

� Az ISBN mezõbe a keresett könyv ISBN
számát lehet beírni, ha tudjuk.

� A Megjelenés éve keresési feltételnél vagy
a pontos évszámot kell megadnunk az elsõ me-
zõben, vagy ezt a mezõt üresen hagyva a követ-
kezõ két mezõben egy idõintervallum kezdetét
és/vagy végét.

� A TÁRGYSZÓ mezõ a könyv tárgyszavai alap-
ján keres.

A TALÁLATOK MAXIMÁLIS SZÁMA adja meg,
hogy a találati halmazból maximum hány kerül
megjelenítésre. Ennek értéke egy és kilencven-
kilenc között változhat. Erre azért van szükség,
mert elképzelhetõ olyan keresõkérdés, amely több
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száz vagy több ezer találatot is eredményezhet,
és az eredménylista megjelenítése nagyon hosszú
idõt vehet igénybe, fõleg akkor, ha lassú vagy
erõsen terhelt a hálózat. Ha a Töröl gombra
kattintunk, akkor a böngészõ alaphelyzetbe hoz-
za az ûrlapot, törölve belõle minden elõzõleg
beírt adatot. Ha a találatok listájában egy könyv
megjegyzésben vagy mellékletként hivatkozik
egy másikra, akkor a hivatkozás HTML linkként
jelenik meg, amelyre rákattintva a hivatkozott
könyv adatai fognak megjelenni.

Broczky István

Orbis

Az Országos Katolikus Gyûjteményi Központ
(OKGYK) kezdeményezésére a katolikus könyv-
tárakban 1993-ban kezdõdött el a számítógépes
feldolgozó munka. Az adatbázis-kezelõ program
kiválasztásakor fontos szempont volt, hogy az
egyházi könyvtárakban a legkülönfélébb doku-
mentumtípusok is megtalálhatók: kódexek, õs-
nyomtatványok, antikvák, régi magyar nyomtat-
ványok, új könyvek, folyóiratok, metszetek, tér-
képek stb. A változó felhasználói igényeknek
megfelelõen ezért sokoldalúan formálható prog-
ramra volt szükség, melynek kiválasztását, fej-
lesztését az OKGYK koordinálta.

A kalocsai Fõszékesegyházi Könyvtár 1993-
ban több könyvtári feldolgozó programot is tesz-
telt (IBAS, Textar), végül az Orbis mellett dön-
tött, s az OKGYK megbízásából 1994 áprilisától
vállalta a program ún. referencia mûködtetését
is. Az Orbis adatbáziskezelõ a budapesti
INFOKER Számítástechnika Alkalmazási Szö-
vetkezet terméke. Comenius születésének négy-
századik évfordulóján, 1992-ben kezdték meg fej-
lesztését, s a program tulajdonképpen elnevezé-
sében is kapcsolódik az évfordulóhoz; Orbis
Sensualium Pictus címmel jelent meg 1658-ban
az elsõ európai szótár, amelyet Jan Amos
Comenius (1592�1670) cseh tudós és pedagó-
gus a sárospataki kollégiumban írt. A fejlesztést
természetesen többéves kutatás elõzte meg, mely-
nek során felmérték a gyûjtemények nyilvántar-
tási szempontjait és igényeit. A munka kiindulá-
si pontja a Textar elnevezésû nyilvántartó prog-
ram volt, ennek továbbfejlesztéseként született
meg az Orbis program.

A programozók, fejlesztõk fõ célkitûzései
röviden a következõk voltak:

� változatos módon, könnyen alakítható adat-
bázis-szerkezet;

� a már bevitt adatok indexlistái alapján vé-
gezhetõ adatbevitel és visszakeresés (ez a lehe-
tõség egységesebbé teszi a rendszert, és ponto-
sabb tájékozódásra nyújt lehetõséget a bevitt
adatok között);

� több fiók, azaz többfajta adatlap együttes
mûködése, ami lehetõvé teszi a könyvek mellett
például személyi adatok, földrajzi nevek leírá-
sát, tárolását;

� a rugalmas adatkezelés, ami minél kisebb
helyen biztosítja az adatok tárolását, ezzel kap-
csolatosan kis hardverigény, amellyel a szeré-
nyebben felszerelt intézmények számára is lehe-
tõvé válik a számítógépes feldolgozás;

� a feldolgozott rekordok, azaz bevitt cédulák
szövegének konvertálhatósága, ami lehetõvé te-
szi, hogy szöveggé alakítva az információk nyom-
tatott, csoportosított formában, például kataló-
guscédulaként jelenjenek meg;

� a rekordok relációinak, kapcsolatrendszeré-
nek magas fokú nyilvántartása, összetett keresé-
si funkciók biztosítása, aminek révén keresni
lehet egy könyvre és reprintjére vagy fordítására,
egy szerzõ saját nevén, illetve álnéven írt mûve-
ire stb.

A program korábbi, illetve folyamatosan fej-
lesztett változatai sikerrel vizsgáztak már olyan
alkalmazásokban, ahol dokumentumok tíz-, sõt
százezreit kellett kezelniük (Kalocsán például az
Érseki Levéltárban mûködik egy anyakönyvi
adatbázis, amely jelenleg több mint 130 ezer
rekordot, vagyis anyakönyvi adatlapot tartalmaz).
Az Orbist immár évek óta használják többek
között a magyarországi katolikus egyházi könyv-
tárak, levéltárak és muzeális gyûjtemények. A
Dos alapú program Windows környezetben is
jól mûködik, és több helyütt hálózati verzióját is
alkalmazzák.

A könyvtárakban az adatok bevitelének álta-
lában kétféle gyakorlata létezik: a retrospektív
katalógus konverzió (retrokonverzió), amikor egy
már meglévõ katalógust visznek át számítógép-
re, illetve retrospektív katalogizálás, amelynek
során a könyv kézbevételével rögzítik az adato-
kat. Világszerte több könyvtárban végzik a nyom-
tatott, jó állapotú katalógusok anyagának számí-
tógépre vitelét. A kalocsai Fõszékesegyházi
Könyvtár 2000-ben a retrokonverzió mellett dön-
tött. A döntés fõ oka, hogy könyvtárunkban több
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megkezdett katalógus is létezik (pl. kéziratos
cédulakatalógus, szerzõi betûrendes, ETO sze-
rinti tárgyszókatalógus stb.), de sajnos egyik sem
fedi az állomány egészét. Tekintettel olvasóink,
kutatóink számának növekedésére, illetve egyéb
könyvtárosi tennivalóinkra is, elsõdleges felada-
tunknak tekintjük, hogy belátható idõn belül, azaz
néhány év alatt elkészítsünk egy használható, a
könyvtár valamennyi dokumentumára kiterjedõ
digitális nyilvántartást, és így gyorsabbá tegyük
az információszolgáltatást, segítsük saját továb-
bi munkánkat. Jelenleg két adatbázisban dolgoz-
zuk fel a különféle dokumentumtípusok kataló-
guscéduláit. Az ún. Antik-ban az 1850 elõtti do-
kumentumokét, az Új Könyv adatbázisban az
1850 után kiadottakét. Ezzel a módszerrel az
utóbbi idõszakban (négy hónap alatt) 22 258 új
rekorddal, vagyis 8504 dokumentum adataival
bõvült az adatbázis. Összehasonlításképpen a
korábbi módszerrel (autopszia alapján) hatéves
munkával 35 ezer rekordot, azaz 10 223 doku-
mentumot digitalizáltunk.

Az Orbis program lehetõséget nyújt arra is,
hogy egy-egy speciális feladatra, kutatásra külön
adatbázisok készüljenek. Ilyen vállalkozás pél-
dául az iskolai értesítõk, az egyházmegyei sema-
tizmusok digitalizálása, mely a helytörténeti
kutatásokhoz nyújthat segítséget. Egyházi levél-
tárakban folyik ezen kívül a már említett anya-
könyvi feldolgozás és a hivatali iktatókönyvek
digitalizálása, vagyis jól visszakereshetõ digitá-
lis forráskiadványok, segédletek születhetnek a
program segítségével.

Az Új Könyv adatbázisunk rövid szerkezeti
ismertetése (a fiók megnevezése után az i. inde-
xelt, az sz.i. szavanként indexelt, a kapcs. kap-
csolódó mezõt jelent):

1. Könyv (fiók, köznyelven adatlap) mezõi: 1.
Fõcím (i) 2. Raktári jelzet (kapcs.) 3. Alcím (sz.i.)
4. Egyéb címadat (sz.i.) 5. Egyedi szerzõ (kapcs.)
6. Egyedi közremûködõ (kapcs.) 7. Kötetjelzés
(i.) 8. Kiadásjelzés 9. Megjelenés helye (kapcs.)
10. Kiadó neve (kapcs.) 11. Megjelenés éve (i.)
12. Terjedelem (i.) 13. Illusztráció 14. Méret (i.)
15. Megjegyzés (i.sz.) 16. ISBN (i.) 17. Tárgy-
szó (kapcs.) 18. Párhuzamos cím (kapcs.) 19.
Szerzõségi közlés 20. Testületi szerzõ (kapcs.)
21. Testületi közremûködõ (kapcs.) 22. Sorozat
(kapcs.) 23. Sor. szám 24. Mellékl. szám 25.
Melléklet (kapcs.) 26. Említett helynév (kapcs)
27. Említett személy (kapcs.) 28. Kötete (kapcs.)

29. Ár (i.) 30. Kötés (i.) 31. Feldolg. (i.) 32.
Azonosító (i.) 33. Beviteli dátum (i.)

2. Személyek (fiók) mezõi: 1. Személy neve
(i) 2. Fordítatlan név (kapcs.) 3. Névváltozata
(kapcs.) 4. Foglalkozása (i) 5. Szül. hely (kapcs.)
6. Szül. év (i) 7. Hal. hely (kapcs.) 8. Hal. év (i)
9. Mûk. hely (kapcs.) 10. Mûk. kezdete (i) 11.
Mûk. vége (i) 12. Beviteli dátum (i) 13. Feldol-
gozó (i) 14. Módosítás dátuma (i)

3. Testületi közremûködõ mezõi: 1. Segédadat
a tételhez kapcsoláshoz (i) 2. Funkció (i) 3.
Közremûködõ testület (kapcs.) 4. Megjegyzés
(sz.i.) 5. Beviteli dátum (i) 6. Feldolgozó (i) 7.
Módosítás dátuma (i)

4. Testület mezõi: 1. Testület megnevezése
(i) 2. Beviteli dátum (i) 3. Feldolgozó (i) 4.
Módosítás dátuma (i)

5. Tárgyszó mezõi: 1. Tárgyszó (i) 2. Megha-
tározás (sz.i.) 3. Latin név (i) 4. Görög név (i) 5.
ETO (i) 6. Megjegyzés

6. Sorozat mezõi: 1. Sorozati cím (i) 2. Al-
cím (sz.i.) 3. Párhuzamos cím (sz.i.) 4. Egyéb
címadat (sz.i.) 5. Szerzõségi közlés (kapcs.) 6.
ISSN (i) 7. Megjel. hely (kapcs.) 8. Fõsorozata
(kapcs.) 9. Megjegyzés 10. Bevitel dátuma (i)
11. Feldolgozó (i) 12. Módosítás (i)

7. Raktári lelõhely mezõi: 1. Raktári jelzet (i)
2. Régi jelzet (i)

8. Egyedi közremûködõ mezõi: 1. Segédadat
a tételhez kapcs. (i) 2. Funkció (i) 3. Közremû-
ködõ személy (kapcs.) 4. Megjegyzés (sz.i.)

9. Helynevek mezõi: 1. Hely bevett neve (i) 2.
Hivatalos név (kapcs.) 3. Ország (kapcs.) 4.
Megye (kapcs.)

További segéd adatlapok: Illusztrációk, Bib-
liográfia stb.

Fischerné Grócz Zita
Fõszékesegyházi Könyvtár

Kalocsa

Számítógépes képzés
a Könyvtári Intézetben

(Az igazi hír ebben a tudósításban az, hogy új
tantermet kapott a Könyvtári Intézet oktatási
osztálya az Országos Széchényi Könyvtár épüle-
tében.)

1989 tavaszán a könyvtárkezelõi tanfolyam
záróvizsgájához még vagy 15 mechanikus írógé-
pet hordtak össze az akkori KMK ötödik emeleti
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tantermébe, hogy az egyik gyakorlati feladatot,
egy hivatalos levél megírását teljesíthessék a
hallgatók.

Ugyanebben az évben, nyárutón, ugyanebben
a teremben harminc Gorkij könyvtári kolléga ülte
körbe az oktatási osztály egyetlen XT típusú PC-
jét, és ismerkedett a számítógép-kezelés és -hasz-
nálat rejtelmeivel.

Késõbb (nemsokára), amikor hat darab 286-
os géppel megindult hivatalosan is a számítógé-
pes képzés, a 645-ös munkaszoba adott helyet
ehhez. Szûkös volt, nyári délelõttökön szinte el-
viselhetetlenül meleg, idõnként, a túlduzzadt lét-
szám miatt levegõtlen, de ezt gyakoribb szüne-
tekkel ellensúlyozni lehetett.

Immáron a 12. tanfolyami csoportok kezdik
meg tanulmányaikat ebben a félévben az intézet
által a rendelet adta lehetõséggel élve indított
alapfokú számítógépkezelõ/használó tanfolya-
mon, amelynek újabb lendületet adott a 2000/1-
es, a közgyûjteményi dolgozók hétéves periódu-
sokra elõírt kötelezõ továbbképzésérõl szóló ren-
delet.

A gépek száma azóta tízre nõtt, s kellene még
nyolc, hogy gazdaságosan mûködhessen az a két

szomszédos munkaszoba összenyitásával kiala-
kított oktatási kabinet, amely pár napja készült
el a régi, tíz évvel ezelõtt is számítógépes kép-
zést kínáló helyen, a vári nemzeti könyvtári épü-
let 644-645. szobája helyén. Internet-használati,
katalogizálási tanfolyamoknak és intézményen
belüli, illetve további akkreditált képzéseknek is
helyet ad az új, kényelmes tanterem. (F.)

Új adathordozók:
compact flash-, smart-kártya

Fantasztikus terület a számítástechnikáé és a mi-
niatürizálásé. A kettõ most úgy találkozott, hogy
a digitális fényképezés számára kellett kigondol-
ni a filmet helyettesítõ képhordozót. Ez részben,
pl. a Sony cég gyártmányai esetében, a szá-
mítástechnikában alkalmazott kivehetõ mágnes-
lemez, a flopi lett, más cégek pedig új adathor-
dozót rendszeresítettek az új technikához. A di-
gitális fotómasinákhoz adott programmal a fény-
képek átmenthetõk a számítógépre, és ott album-
ba rendezhetõk, szerkeszthetõk, nyomtathatók,
bár a fotónyomtatók és a speciális fotónyomtató
papír ára egyelõre elég magas, jóval többe kerül,
mint amit a hagyományos fotóért fizetünk.

A digitális fotó azonban teljesen átalakíthatja
eddigi fényképezési szokásainkat és felvételeink
használati módját is, mint ahogy hajdanában
a diafotózás tette ezt. Például a tévékészüléken
nézhetjük a PC winchesterén vagy CD-n lévõ
fotóalbumunk feiratozható, dátumozható képeit.

A kétségkívül szintén drága minilemez azon-
ban fantasztikus lehetõséget kínál más célokhoz
is: a 128 megabájtos CF-lemez tökéletes eszkö-
ze lehet nagyméretû számítógépes állományok
szállításának.

A smart- és com-
pact flash-kártyát olva-
só berendezés ugyanis
úgy viselkedik, mint a
többi háttértároló, va-
gyis bármely fájlkeze-
lõvel átmásolhatók,
áthelyezehetõk a pos-
tabélyegnél alig na-
gyobb (mindössze
4,3x3,6 cm-es) és a
még ennél is kisebb
smart-kártya állomá-
nyai a PC-re.  (F.)
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Az életnek
olvasunk

Egy továbbképzés
rövid története,

idézetekkel

A kaposvári Megyei és Városi
Könyvtár és az MKE Somogy
Megyei Szervezete Az életnek
olvasunk címmel drámapedagó-
giai tréninget szervezett az értõ
olvasásért határon túli magyar
könyvtárosoknak, valamint Ba-
ranya, Somogy, Tolna és Zala
megye könyvtárosainak 2001.
október 15-étõl 17-éig Za-
márdiban.

A rendezvény a 2000 no-
vemberében szervezett, A gye-
rek olvas címû továbbképzés
folytatása. Ennek sikere után a
kollégák számítottak arra, hogy
nem hagyjuk abba a megkez-
dett munkát.

A meghívásra szép számmal
jelentkeztek a könyvtárosok,
több mint hetvenen. A határon
túlról tizenhárman érkeztek, el-
sõsorban azokból a könyvtárak-
ból, ahonnan már a tavalyi to-
vábbképzésünkön is vett részt
munkatárs. Szomorú tény, hogy
Kárpátaljáról senki sem jelent-
kezett, többszöri megkeresé-
sünkre sem válaszoltak.

A távolabbról indulók közül
tizenheten már vasárnap velünk
voltak, kellemes beszélgetéssel,
emlékezéssel, sétával telt a dél-
után.

Hétfõn tíz órakor kezdõdött
a program. Ennek összeállítá-

sánál a tréning került az elsõ
napra, hogy a felmerülõ kérdé-
sek ne maradjanak megválaszo-
latlanul.

Rövid köszöntés után három
csoportba rendezõdtek a részt-
vevõk. A foglalkozásokat fel-
készült drámatanárok vezették:
Pauska Mária, Takács Zoltánné
Mária, Tolnai Mária. Mindhár-
man gyakorló pedagógusok, s
nagy kedvvel vállalkoztak a tré-
ning megtartására. A csoportok
különbözõ irodalmi mûveket
dolgoztak fel, Pilinszkytõl a
karibi népmesén át a saját tör-
ténet megalkotásáig.

A drámapedagógia célkitûzé-
seit Tolnai Mária így határozta
meg: �Szerephelyzetek sokféle-
ségével olyan tanulási környe-
zetet teremt, amelyben termé-
szetessé válik egymás kölcsö-
nös elfogadása. A drámapeda-
gógia aktív, cselekvõ tevékeny-
ség, amelyben az improvizáció
az élet sûrített, jelen idejû át-
élését adja.�

�Az egész napos tréning fõ
célkitûzése az volt, hogy él-
ményszerû foglalkozásokon ke-
resztül olyan alapvetõ gyakor-
lati ismeretekhez, tapasztalatok-
hoz juttassa a résztvevõket,
amelyek lehetõvé teszik a drá-
mapedagógia beépítését min-
dennapi munkájukba� � vallja
Takács Zoltánné.

Pauska Mária így értékelte a
napot: �A csoport tagjai � fel-
vidéki, délvidéki, erdélyi és
honi könyvtárostanárok, gyer-
mekkönyvtárosok � nyitottan,
kooperatívan, teljes személyisé-

gük mozgósításával vettek részt
a saját élményû munkában.
Kérdéseik, rácsodálkozásaik,
életkortól független spontanei-
tásuk és kreativitásuk azzal a
reménnyel éltetnek, hogy való-
di mûélménnyel és módszerbe-
li tapasztalással gazdagodtak.�

A keddi nap az elõadóké
volt. Elsõként Gabnai Katalin
beszélt a drámajátékok alkalma-
zási lehetõségeirõl, s fergeteges
elõadásával elbûvölte hallgató-
ságát. Rigó Béla a tõle már
megszokott, kellemes, oldott és
élményszerû, tartalmas elõadá-
sában, ugyancsak megszokott
módon, meglepetést is nyújtott:
öröm volt látni a versíró könyv-
tárosokat. Oláh Rozália, a za-
laegerszegi könyvtár gyermek-
könyvtárának vezetõje a könyv-
tárukban folyó sokrétû, érdekes
munkát és a Zalai Gyermek-
könyvtáros Mûhelyt mutatta be.
Bíró Mária drámapedagógus a
folyóiratok drámaórán való fel-
használásáról beszélt. Gombos
Péter, a Kaposvári Egyetem
oktatója a kortárs gyerekiroda-
lom kapcsán örvendeztette meg
a könyvtárosokat új kötelezõ
irodalom ajánlásával.

A nap összegzését Nagy At-
tila olvasásszociológus adta.
Elõadásának címe Mérsékelt
bizakodással volt, de egyénisé-
gétõl idegen a pesszimizmus. A
szomorú statisztika ellenére is
megmaradt építõ, biztató opti-
mizmusa, amelyet mindig szí-
vesen ad át a könyvtárosoknak.

A szerdai programokon el-
sõsorban határon túli kollégá-
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ink és a szomszéd megyébõl
érkezettek vettek részt.

Kaposváron a megújult és
kibõvült megyei könyvtárral
Czinkné Bükkösdi Valéria, az
olvasószolgálat vezetõje ismer-
tette meg a vendégeket, külön
kiemelve a gyerekkönyvtárban
folyó tevékenységet. Bepillan-
tást nyerhettek a kollégák a
British Council munkájába is,
amely ekkor tartotta nyílt nap-
ját könyvtárunkban.

Ebéd után szakképzett ide-
genvezetõ mutatta be Kaposvár
nevezetességeit, megszépült
belvárosát.

A továbbképzés szervezése-
kor célkitûzésünk az értõ olva-
sás elsajátításának segítése volt.
Visszatekintve s a visszajelzé-
seket látva, hallgatva úgy érez-
zük, hogy ez a három nap nem-
csak kellemes, de hasznos is
volt. Új gondolatokkal, tapasz-
talatokkal gazdagodva térhettek
haza a könyvtárosok, s ami nem
mellékes, új barátságok köttettek.

A három nap különbözõ él-
ményekkel szolgált, de mind-
egyiknek megvolt a maga ho-
zadéka, amit remélhetõen hasz-
nosítani tudnak mindennapi
munkájukban kol-
légáink.

Zárszóként áll-
jon itt néhány idé-
zet a résztvevõk-
tõl:

�Széles mo-
sollyal az arcomon
járok-kelek�� �
Fülöp Éva könyv-
táros, Kassa

�Szükség van
ránk! Akkor is,
amikor ez már bi-
zonyos magassá-
gokból nem lát-
szik tisztán, de a
földközelbõl, a há-

lás mosolyokból, a kézfogások-
ból naponta érzékeljük.� � dr.
Nagy Attila, olvasásszociológus

�A zamárdi együttlét minden
perce ott van emlékeimben. Jó
volna hasonlót szervezni itthon
is!� � Bákai Magdolna könyv-
táros, Gyergyószentmiklós

 �Köszönet a szervezõknek,
akik odaadó szolgálattal ünne-
pet teremtettek a hétköznapok
sodrában.� � Pauska Mária, drá-
mapedagógus

Hivatalné Lantos Zsófia

Mesemondó
gyermekek
találkozója

Halason

A Kiskunhalasi Városi Könyv-
tár � hagyományaihoz híven �
a gyermekkönyvhéten rendezi
meg a mesemondó gyermekek
találkozóját. Az elmúlt évben
erre december 14-én került sor
két korosztály, a 6�10 és a 10�
14 évesek számára.

A város öt általános iskolá-
ját, két gimnáziumát, valamint
a városkörnyék kilenc települé-

sét tizennégy-tizennégy résztve-
võ képviselte. A mesemondók,
a felkészítõ tanárok, a könyv-
tárosok és a szülõk zsúfolásig
megtöltötték a könyvtár nagy
olvasótermét.

A két zsûri csak hosszas ta-
nácskozás után tudott dönteni,
ami mutatja a nagyszerû szín-
vonalat. Végül az alábbi ered-
mény született:

6�10 évesek: 1. Gyuris Atti-
la 4. o. (felsõvárosi általános
iskola)

2. Ternyák Alexa 2. o. (Fa-
zekas G. utcai általános iskola)

3. Benke Tímea 4. o. (kert-
városi általános iskola)

10�14 évesek: 1. Granyák
Irén 7. o. (felsõvárosi általános
iskola)

2. Kiss Réka 8. o. (Sallai Ist-
ván Általános Iskola, Kisszállás)

3. Dudás Dorottya 8. o.
(Szûts J. Általános Iskola, Kis-
kunhalas)

A mesemondó gyermekek
megyei találkozóján a két elsõ
helyezett vehet részt.

Varga-Sabján Gyula
igazgató,

Kiskunhalasi Városi
Könyvtár
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Millenniumi
Emlékérmet kapott
Sóti Mucsi Anna

Az Országos Széchényi Könyv-
tár munkatársa, Sóti Mucsi
Anna � napi periodikafeldol-
gozó munkája mellett � 1996
óta foglalkozik a Jó Pajtás címû
vajdasági magyar gyermeklap
repertóriumával.

Ez a kiadvány 2001-ben ün-
nepelte 55. �születésnapját�.
1947. január 1-jén indult Újvi-
déken, Pionírújság címen,
1958. szeptember 12-étõl pedig
Jó Pajtásként kapják kézhez a
vajdasági, horvátországi, szlo-
véniai és más, magyarlakta te-
rületek gyermekei.

A szerkesztõ szándéka az
volt, hogy a lap összefogja a
magyar gyerekeket, fenntartsa
és erõsítse magyarságtudatukat,
megismertesse õket a magyar
irodalommal. A gyerekeken ke-
resztül kapcsolatot teremtett és
ezt a kapcsolatot folyamatosan
építi a lap az anyaországgal is.
Nem csak nívós újságot olvas-
hatnak a magyar gyerekek, de
tevékeny részesei is a Jó Paj-
tásnak, amely rendszeresen köz-
li verseiket, novelláikat, tudó-
sításaikat.

Sóti Anna is gyermektudó-
sítója volt annak idején a Jó
Pajtásnak, s ez a kapcsolat ké-
sõbb sem szakadt meg, sõt, csa-
ládi kapcsolattá is fejlõdött.
Mucsi József, késõbbi apósa 21
évig volt a lap fõszerkesztõje,
Mucsi Géza pedig, aki Anna
férje lett, sporttudósítóként dol-
gozott ugyanott.

A Jó Pajtás 2001. december
20-ai számában a lap jelenlegi
és valamikori szerkesztõi, mun-
katársai írják le gondolataikat.
A lap céljának alábbi megfogal-

mazása Sóti Mucsi Anna visz-
szaemlékezésébõl való:

�Legfõbb célja az olvasóvá
nevelés, ugyanakkor a lap a
vajdasági magyar értelmiség
felnevelésének az eszköze: író-
kat, újságírókat, mûvészeket
nevelt ki, felkutatta az új tehet-
ségeket. Tudományos, ismeret-
terjesztõ, irodalmi, szórakozta-
tó és egyéb feladatain túl alko-
tómûhely volt, kísérletezésre,
szárnypróbálgatásra adott lehe-
tõséget.

Dokumentuma ez az újság
egy idõszak és egy terület ma-
gyarságának.�

Érthetõ, hogy Sóti Mucsi
Anna az Országos Széchényi
Könyvtár munkatársaként kuta-
tási témájául a Jó Pajtás feltá-
rását választotta. Kutatási elkép-
zeléseirõl egy rövid idézet:

�A lap szépirodalmi anyagát
az egyes mûvek esztétikai érté-
kétõl függetlenül, a teljesség
igényével veszem számba, ezért
nyilvántartásba kerül az összes,
gyermekek által írt, akár nyúl-
farknyi vers is. Nemcsak a
magyarországi irodalmi alkotá-
sok felsorakoztatása a célom,
hanem fõleg a Vajdaságban
megjelent, a kiadványban pub-
likált alkotások bemutatása, fel-
tárása. ... Az átvétel más lap-
ból, vagyis az ollózott anyag
nem mindig eredeti vagy hite-
les fordítás, hanem legtöbbször
a szerkesztõség által átdolgozott
forma. Válogatva ez is helyet
kap a cikkgyûjteményben, így
kiderül, hogy kirõl, mirõl, mi-
kor, mi jelent meg a Jó Pajtás-
ban egy adott korszakban.�

Sóti Mucsi Anna kutatómun-
káját a Magyar Millennium
Kormánybiztosa által adomá-
nyozott Milleniumi Emlékérem-
mel és emléklappal köszönte
meg a Jó Pajtás szerkesztõsé-

ge, a kitüntetés átadására 2001.
december 22-én került sor Új-
vidéken, a Forum Klubban.
Kollégánknak ezúton is gratu-
lálunk, és további sikeres mun-
kát kívánunk! (Nagy Anikó)

Új évre erõt adó
napok 2001-ben

Csodálatos élményekben volt
részem. Szavakban nehéz leír-
ni az eseményeket, mégis meg-
próbálom megosztani örömö-
met az olvasóval.

1. Most egy éve Szatmár-
csekén vettem részt a sok érté-
kes, önzetlen munka eredmé-
nyeként megtartott ünnepélyen,
a magyar kultúra napján. Az
irodalmat bõven idézõ elõadá-
sokat a tömött templomban fi-
gyeltük, majd megkoszorúztuk
a kopjafák erdejében a Kölcsey-
emlékmûvet. A Himnuszon kí-
vül elhangzott egy régen gyûj-
tött, ma már a könyvtárakban
õrzött kottákból megtanulható,
õsi ének. Délben a múzeumban
olvashattuk a kiállított könyvek-
kel kapcsolatos írásokat, hall-
gathattuk az ismertetést Szat-
márcseke kincseirõl. Olvasásra,
gondolkodásra, helytörténeti is-
mereteink fejlesztésére indítot-
tak a nap eseményei.

2. Egy februári napra négy
hónapig készültem. A 11�12.
évfolyamosok részére akkor volt
elõször országos könyvtárhaszná-
lati verseny. A nyíregyházi Köl-
csey Gimnázium hirdette és ren-
dezte meg. A verseny felelõse,
Zsoldos Jánosné könyvtárostanár
a tõle megszokott pontossággal,
tényszerûen számolt be a Könyv-
tárhasználattan címû lapban. Ki-
egészítésként elmondható: tanu-
lók, tanárok erõt adó emlékkel
tértek haza.
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3. A nyíregyházi gimnázium
igazgatójának, valamint Zsol-
dosnénak és kollégáinak segít-
ségével elért eredmény arra
indította a jelenlevõ Benkõ Ilo-
nát, a Kiss Árpád Országos
Közoktatási Szolgáltató Intéz-
mény munkatársát, hogy az or-
szágos Bod Péter verseny kere-
tében javasolja a 11�12. évfo-
lyam szerepeltetését. Öröm! Az
idei tanévre az Oktatási Minisz-
térium meghirdette a 11�12.
évfolyamosok kategóriáját is,
amire évek óta vártam.

4. Aki eljött Felsõcserná-
tonba, Bod Péter szülõfalujába
a nyári tudományos konferen-
ciára, ahol Bod Péter szobrát is
felavattuk, egy életre megtanul-
hatta, hogyan lehet emelkedet-
ten, derûvel, az õsök és a meg-
jelent nagy tudású professzorok
iránti méltó tisztelet megadásá-
val ünnepelni. Az alsócser-
nátoni múzeumban a sokunk
által jól ismert Haszmann fivé-
rek kalauzoltak igényesen vá-
logatott, világos, szép magyar
mondatokkal. Sokunk számára
felejthetetlenek azok a cser-
nátoni napok.

5. Három évtizeddel ezelõtt
született meg bennem az a vágy,
hogy még egyszer lássam a
svájci Matterhorn csúcsát Zer-
mattból, ahol akkor a kolléga-
nõmmel tettünk egy hátizsákos
túrát. Most már csoporttal, a
pécsi földrajz tanszék hallgató-
ival indultam útnak egy vándor-
sátortábor keretében. A napi
sátorfelverés, a havasok, a ter-
mészeti szépségekben bõvelke-
dõ túrák mellett élményt jelen-
tett a hallgatók, a vezetõ tanár
olvasottsága, az egymás olva-
sási igényének fokozása a több
kilométeres gyalogutakon. Az
autóbuszban nap mint nap más
folyóiratot, szakkönyvet és

szépirodalmat láttam útitársaim
kezében a térkép mellett. Az út
végén irodalmi élményekkel is
gazdagabban tértünk haza.
Rendkívüli helyzetben is talá-
lunk olvasó közösségeket!

6. Õsszel több iskolába kap-
tam meghívást. Kérem a nem
iskolában dolgozókat, vegyék
észre az arra érdemeseket az
iskolai könyvtárakban. Most
négy helyet szeretnék megem-
líteni. Ismerjék meg Mészáros
Sándort Nagykanizsán, figyel-
jék meg, milyen elvégezhetet-
lennek látszó munkát végez de-
rûvel, nyugalommal, következe-
tességgel.

Aki Heves megyében jár,
látogasson el a könyvtárpe-
dagógiai mûhelyek egyik felleg-
várába, a hatvani Kodály Zol-
tán Általános Iskolába. A fenn-
tartó, az igazgató, a tantestület
és sok diák egy emberként örült
azon a könyvtárátadáson, ahol
Melykóné Tõzsér Judit álmai-
nak megvalósulását láttuk.

Fedezzék fel az aszódi gim-
názium könyvtárát és Koncz
István kollégát.

Végezetül a csodák egyiké-
rõl csak annyit: aki látni akarja,
hazámban milyen iskolai
könyvtár létesül csendes, szívós
munkával, térjen be a budapes-
ti Eötvös gimnáziumba. Amikor
Jobbágy Károly, a korábbi
könyvtárostanár emléktáblájá-
nak leleplezésekor beléptem a
könyvtárba, amelyet 1965 óta
ismertem, az újjávarázsolt terü-
leten nem találtam szavakat.
Aki teheti, fogadja el Doba
igazgató úr hívását, tekintse
meg napjaink kis csodáját, is-
merkedjék meg a könyvtáros-
tanárral.

Minden nagyszerû volt sze-
rintem? Akik kapcsolatban vol-
tak velem 2001-ben vagy olvas-

ták soraimat, azok tudják, hogy
nem. A megoldandó kérdések-
re igyekeztem felhívni a figyel-
met év közben. (Nyomasztóan
hatott például egy kolléganõ vi-
dékrõl jött levele, melyet ezzel
a két mondattal fejezett be: �Az
állományunk kezdetben megfe-
lelõen alakult, majd a városi
könyvtár »bekebelezte«. Így
gyakorlatilag megszûnt.�)

Azonban az erõt adó napok
közül válogatva egyre több jut
eszembe, melyekrõl írni már
nem tudok, kivéve egyet.

7. Hetedikként a Szombat-
helyrõl érkezett módszertant
említem. Kovács Mária A
könyvtárhasználati ismeretek
oktatása címû, hallgatóknak
szánt szakmódszertana szá-
momra ünnepi ajándékot jelen-
tett. Ez a mû végre már szak-
képzett hallgatók részére ké-
szült. Létével is azt bizonyítja:
van könyvtárostanári pálya, a

hallgatók egy részét a könyv-
tárostanári szakmódszertan el-
sajátítására is fel kell készíteni.

2002-ben várom, hogy egyik
új ajándékként jelenjék meg a
téma folytatása: az ismeretek
oktatása mellett a használatra
nevelés kérdéseinek részletezése.

Hogy szaporodjanak az idén
is az erõt adó napok.

Ugrin Gáborné
ny. könyvtárostanár
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A Bod Péter
Társaság
tagjainak

és pártolóinak

Néhány gondolat
Bod Péter tisztelõihez

Nehéz hónapjaink voltak. El
kellett búcsúznunk korábban
Barcsay Zsuzsától, Bod Teréz-
tõl, Kopré Józseftõl. Néhány
hónapja, a Bod család budapesti
találkozója elõtt két nappal vá-
ratlanul, álmában érte a halál
Bod László festõmûvészt, a
mindannyiunk által tisztelt, sze-
retett, hazáját � kerületét � tá-
gabb családját számon tartó,
igaz embert.

Az utóbbi évre is jellemzõ
lett, amit 1999 decemberében
idéztünk levelünkben: �A nö-
vekedés nem jár lármával�
(Beuroni felirat). Jó volt együtt
gondolkodni.

Milyen lépésekrõl számolha-
tunk be?

1. Tervünk szerint több al-
kalommal foglalkoztunk a 17�
18 évesek olvasásával, könyv-
tárhasználatával.

Errõl néhány rövidebb írás
megjelent. (Könyvtári Levelezõ/
lap 2001/11, Iskolakönyvtáros
2001/3, Magyartanítás 2001/3,
Könyvtárhasználattan 2001/3,
Kamarai Hírek 2001/40).

2. Jelentõs hatású lett a 11�
12. évfolyamosok részére meg-
hirdetett nyíregyházi Kölcsey
verseny. Irodalom: Zsoldos
Jánosné: Kölcsey szellemében
a könyvtárban. Iskolakönyvtáros
2001/3 és Könyvtárhasználattan
2001/2.

3. A felsõcsernátoni, ki-
emelkedõen értékes, nemes
gondolatokkal teli, szíves ven-

déglátók által rendezett konfe-
rencián találkozhattunk kiváló
elõadókkal és a Bod család
ausztráliai, erdélyi, magyar tag-
jaival.

4. Javaslatokat nyújtottunk
be az Iskolai könyvtárak hely-
zete témakörben a parlament
Oktatási Bizottságához és az
Oktatási Minisztérium illetéke-
seihez.

5. A magyarigeniek magyar-
országi csoportjának ülésén a
Baár-Madas Gimnáziumban
meghallgattuk a magyarigeni
lelkész, Gudor Botond és az
itthoni gondnok, Molnár Zoltán
beszámolóját.

6. Intenzíven dolgozik Apai
Béláné és Pásztor Emilné tag-
társ azon a dokumentum anya-
gon, amit az 1958 és 1988 kö-
zött iskolai könyvtárban könyv-
tárostanári munkát végzõk küld-
tek a társaság címére.

7. Elkészült társaságunk
honlapja: www.vpg.hu/bodtars.
Felelõs: Sziliné Porreisz Edit
tagtársunk.

A 2002 februárjáig tartó két-
éves tervünk sikeres befejezé-
séhez kérjük az ön segítségét is.

Amint azt már 1999-ben
megterveztük, Bod Péter szüle-
tésének 290. évfordulója alkal-
mából 2002. február 22�23-án
itthon, Budapesten lesz Bod
Péter konferencia.

A felkérésre 12 elõadó je-
lentkezett, akikkel az MTA Iro-
dalomtudományi Intézet részé-
rõl Jankovics József fõigazga-
tó-helyettes és Tüskés Gábor
osztályvezetõ vette fel a kap-
csolatot.

Az intézet részérõl a szerve-
zõ Sántha Teréz és az új mun-
katárs, Csörsz Rumen István.

A helyet az OSZK biztosít-
ja. A rendezvényt Monok Ist-
ván fõigazgató támogatja.

Kérjük, hogy mielõbb érte-
sítsen, milyen téren áll módjá-
ban támogatni munkánkat az év
elején:

a) szellemileg, elvileg (fel-
hívja a környezetében élõ olva-
sók figyelmét Bod Péter írása-
ira; részt vesz a konferencián
és ismerõsöket, barátokat, kol-
légákat hív stb.)

b) gyakorlatilag (szervezés-
ben segít, fotót, magnó- vagy
videofelvételt készít, kérés ese-
tén az elõadások szövegét szá-
mítógépre viszi stb.)

c) anyagilag (Lehetõség sze-
rint kiadványt, írásos anyagot,
emléklapot ajándékozunk a
konferencián megjelenõknek.
Tervünkben szerepel, hogy
emléktáblát helyezünk el Buda-
pesten, a XI. kerületi Bod Péter
utcában a XVIII. századi Bod
Péter, a Sasadi úton pedig Bod
László emlékére.)

A következõ évekre vonat-
kozó javaslatát is szívesen fo-
gadjuk. A Bod Péter Társaság
vezetõsége ennek alapján dol-
gozza ki a 2002 és 2004 közöt-
ti tervét, Bod Péter halálának
235. évfordulójáig.

Kérjük, küldje el válaszát tár-
saságunk címére (Ugrin Gáborné
1119 Bp. Fogócska u. 1.).

Az új esztendõre sok értékes
órát kívánunk Bod Péter Hi-
lárius címû könyve szellemében.
(495: �A tudomány hogy hasz-
nos? Ha mással közlöd: ha tit-
kolod, nem sokat ér.�),
nagy szívû barátokat (88: �Ki a
nagy szívû ember? Aki a bosz-
szúságtételt elhallgatja, a szidal-
mazásokra pedig sem füle, sem
nyelve nincsen.�) és gazdagsá-
got (446: �Ki a gazdag? Aki-
nek elég, amije vagyon.�).

A Bod Péter
Társaság

vezetõsége
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A Nemzeti Kábítószer
Könyvtár

Az elõzõ számban WHO letéti könyvtárunkról
számoltam be, most a másik külön gyûjteményün-
ket, a Nemzeti Kábítószer Könyvtárat szeretném
bemutatni.

Magyarországot sem kerülte el korunk egyik
legnagyobb társadalmi gondja, a drogfogyasztás.
Míg 1995-ben 3553 drogfogyasztót tartottak nyil-
ván, addig 2000-ben ez a szám már 12 789 fõre
nõtt. Becslések szerint a 15 éves korosztályból
minden negyedik-ötödik fiatal legalább egyszer
már kipróbálta a kábítószert.

Ezt a problémát korán felismerve, mintegy
tíz éve, 1991-ben jött létre a MEDINFO-nak az
Egészségügyi Minisztérium épületében lévõ rész-
legénél a Nemzeti Kábítószer Könyvtár, a szak-
emberek munkájának támogatására. Megalaku-
lását az azóta már megszûnt Kábítószerügyi Tár-
caközi Bizottság is támogatta.

A Phare Kábítószer Információs és Dokumen-
tációs Rendszerek projekt keretében 1994-ben
megerõsítést kapott a könyvtár mint országos ká-
bítószer irodalmi dokumentációs központ.

1996-ban a fenti Phare projekt keretében ez a
gyûjtemény internetes hozzáférésû számítógépet
kapott. MicroISIS programban adatbázist építet-
tünk, illetve azóta is építjük. Kereshetünk benne
címre, alcímre, az eredeti nyelvû cím és a ma-
gyar címfordítás minden szavára, közreadóra,
országokra, kiadóra, kiadás évére, kiadás helyé-
re, a dokumentumot azonosító  tételszámra.

A közel 1400 kábítószerügyi dokumentumot
tartalmazó állomány nyolcvan százaléka angol
nyelvû. Az összetétele a következõ:

� kormányzati nemzetközi szervezetek doku-
mentumai (Európai Unió, ILO, Unesco, WHO
stb.) (350 tétel)

� nem kormányzati szervezetek dokumentumai
(11 tétel)

� egyes országok dokumentumai (Ausztrália,
Ausztria, Belgium, Chile, Csehország, Dánia,

Könyvtárról könyvtárra

Finnország, Franciaország, Görögország, Hollan-
dia, India, Írország, Izrael, Japán, Kanada, Kína,
Lengyelország, Luxemburg, Malajzia, Marokkó,
Málta, Mexikó, Nagy-Britannia, Németország,
Norvégia, Olaszország, Skócia, Spanyolország,
Svájc, Szlovénia, Svédország, Szlovákia, Thai-
föld, Törökország, USA) (450 tétel)

� magyar dokumentumok (100 tétel, plusz jog-
szabályok)

� tanulmányúti jelentések (magyar szakembe-
rek külföldi tanulmányúti jelentései) (70 tétel)

Az állomány dokumentumtípusai:
� könyvek
� szürke irodalom (pl. ország- és konferencia-

jelentések)
� folyóiratok, folyóiratcikkek (tízféle külföldi

és hazai periodikum jár jelenleg, alkalmanként
cikkgyûjteményt állítunk össze egy-egy témában)

� brosúrák (megelõzés témában nemzetközi és
magyar szervezetek brosúrái).

A folyóiratcikkek és a brosúrák nincsenek
tételesen feldolgozva az adatbázisban.

Három alkalommal (1993-ban, 1996-ban és
1997-ben) jelentettük meg a kábítószerüggyel
foglalkozó szakirodalom bibliográfiáját ezer-ezer
példányban, melyet az érdekelõdõ szakemberek-
hez és könyvtárakhoz juttattunk el. Anyagi ne-
hézségek miatt az új beszerzésekrõl készített
összeállításunk csak word formátumban férhetõ
hozzá. Interneten viszont a MEDINFO (www.
medinfo.hu) és a   P.R.A.D.O., azaz a Prostitú-
ció-, AIDS és Drogellenes Alapítvány honlapján
(www. prado.hu) tájékozódhatnak az érdeklõdõk
az új gyarapodásunkról.

A gyûjteményt rendszeresen használják a ká-
bítószer elleni harcban részt vevõ szakemberek,
a képzési tanfolyam hallgatói, a minisztériumok
munkatársai, egyetemi hallgatók, újságírók, rend-
õrök, tanárok, védõnõk, szociális munkások.
Évente több alkalommal tartunk könyvtárbemu-
tatót hazai és nemzetközi csoportok részére.

A Nemzeti Kábítószer Könyvtárból dokumen-
tumokat nem kölcsönzünk, csak helyben lehet
olvasni ezeket, illetve xerox másolatot tudunk
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készíteni, térítés ellenében. A Nemzeti Kábító-
szer Könyvtár jelentõs eseménye volt, hogy 1996-
ban a Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon
bemutattuk a kábítószerügyi szakirodalmi adat-
bázisunkat

1998-ban a Nemzeti Kábítószer Könyvtár tag-
ja lett az Európai Virtuális Kábítószer Könyvtári
Együttmûködési Körnek. Ennek köszönhetõen
1999-ben a PHARE program keretében részt
vettünk az európai droginformációs központok
és könyvtárak részére Párizsban és Lisszabon-
ban szervezett értekezleteken, ahol Közép-Euró-
pát csak egy cseh és egy magyar munkatárs kép-
viselte.

2001-ben Stockholmban már az elõzõ évek-
hez hasonló meghívás alapján vettünk részt az
Európai Kábítószer- és Alkoholellenes Dokumen-
tációs Központok és Könyvtárak Szövetségének
(ELISAD) éves értekezletén.

A könyvtárlátogató, drog iránt érdeklõdõ ol-
vasóknak könyvtáros kolléganõm, Kovács Beat-
rix (kovacs.beatrix@eum. hu) segít az állomány-
ban és az adatbázisban eligazodni.

Végezetül néhány hasznos linkre szeretném
még felhívni a figyelmet.

A magyar kormányzati drogpolitikáról az If-
júsági és Sportminisztérium www.ism.hu hon-
lapján olvashatunk.

Az Egészséges Nemzetért Népegészségügyi
Program 17. pontja foglalkozik a szeszesital- és
drogfogyasztás visszaszorításával, errõl az Egész-
ségügyi Minisztérium www.eum.hu honlapján,
az iskolai drogmegelõzési programokról az Ok-
tatási Minisztérium www.om.hu honlapján talál-
hatunk információkat.

A civil szervezetek közül a Sziget Droginfor-
mációs Alapítvány www.droginfo.hu honlapját
ajánljuk, ami jó kiindulási pont más szerveze-
tekhez is.

A nemzetközi weboldalak közül Európa és
más földrészek fontosabb honlapjaira is el lehet
jutni a Kábítószer és Kábítószer-függõség Euró-
pai Megfigyelõ Központja (EMCDDA) honlap-
járól: www.emcdda.org.

Palotai Mária

Egyházi könyvtárak
Bethlen Gábor
Református Gimnázium
Könyvtára

6800 Hódmezõvásárhely, Szõnyi u. 2.
Tel. (62) 241-703
E-mail: bgrg@server. bethlen-hodm.sulinet.hu

A debreceni anyaiskola könyvtára a hódme-
zõvásárhelyi középfokú filias létrehozásakor az
ország egyik legnagyobb gyûjteménye volt. Ter-
mészetes tehát, hogy a nagy jövõ elõtt álló isko-
la is központi feladatának tekintette a bibliotheka
gyarapítását. Könyvtörténeti szempontból az elsõ
adata 1727-bõl való. Eszerint az akkori rektor,
Erdélyi P. Sámuel négy könyvet adományozott
az iskolának.

Õ volt az elsõ adományozó, aki könyveket
ajándékozott a könyvtárnak.

 Az 1758 és 1799 közötti idõszakból több
könyvjegyzéket is ismerünk.

Az elsõ összeírást Thuri Dániel készítette
1758-ban. Az akkor még szerény gyûjtemény
kizárólag olyan könyveket tartalmazott, amelye-
ket az oktatásban használtak. A tanároknak fel-
tehetõen saját magánkönyvtáruk volt. Az 1799-
es összeírás már több mint háromszáz kötetrõl
beszél. A könyvjegyzékeket vizsgálva megálla-
píthatjuk, hogy iskolánk könyvtára az adott kor-
ban modern, naprakész könyvtár volt. A XIX.
században adományozók sora gazdagította a
könyvtárat. 1853-ra a könyvtár állománya 1326
kötet, ám az adományok, ajándékok miatt a
könyvtár gyûjteménye már az egyes adományo-
zók olvasmányízlését tükrözte.

1866-ban a szegény tanulók számára külön
könyvtárat alapítottak, 1878-ban pedig egy diák-
szervezet, a Petõfi Sándorról elnevezett Önkép-
zõ Kör állított fel magának egy külön gyûjte-
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ményt. Ezeknek az anyaga a mai úgynevezett
tanári könyvtár része.

Az iskola könyvtárának XX. századi történe-
tébõl két fontos eseményt kell kiemelnünk: 1938-
ban Baranyi Elek orvos 2329 kötetes könyvtárát
a gyûjtõ húga, Baranyi Irén a könyvtárnak ado-
mányozta; 1957-ben Németh László (korábban
az iskola tanára) Kossuth-díjának összegét aján-
lotta fel a könyvtár számára � könyvvásárlásra.

Fenntartó: az alapító jogutódjának tekintett
tizenkét református egyházközség � Ótemplomi
Református Lelkészi Hivatal.

Kutathatóság: az iskola dolgozói, tanulói és
kutatók használják.

Nyitvatartási idõ: hétköznapokon 8-tól 16
óráig.

Gyûjtõkör: az oktatást és tanulást segítõ szak-
irodalom és szépirodalom.

Az állomány nagysága, jellege és feltártsá-
ga: kb. 70 ezer kötet szépirodalom és szakiroda-
lom.

Teljesen feldolgozott. Szerzõi betûrendes és
csoportos szakkatalógus segíti a keresést.

Szolgáltatások: helyben olvasás, kölcsönzés,
könyvtárközi kölcsönzés, referensz-szolgálat.

Szakirodalom:
Imre Mihály: Iskolakultúra Hódmezõvásárhe-

lyen a XVIII. század közepétõl l848-ig. = Tanul-
mányok Csongrád megye történetébõl. Szeged,
1983. p. 129�162.

A hódmezõvásárhelyi Bethlen Gábor Refor-
mátus Gimnázium XVI. századi könyveinek
katalógusa /összeáll. Zvara Edina, Simon Ferenc/
Szeged: Scriptum Rt., 1998.

A Kölcsey Ferenc
Református Tanítóképzõ Fõiskola
Könyvtára

4026 Debrecen, Blaháné u. 15.
Tel.: (52) 315-896
Fax: (52) 413-155
E-mail: demeter@kfrtkf.hu

A könyvtár története elválaszthatatlan a fõis-
kola történetétõl. A könyvtár alapítását a felsõ-
fokú tanítóképzõ intézet megalakulásától datál-
juk (1959), bár a tanítóképzés kezdetei a refor-
mációig nyúlnak vissza.

Az intézetet 1975-ben fõiskolává minõsítet-
ték. 1990-ben vette fel Kölcsey Ferenc nevét.

1993. január 5-én kötötte meg a Magyar Köztár-
saság kormánya és a Magyarországi Református
Egyház azt a szerzõdést, melynek értelmében a
tanítóképzõ és intézményei a Debreceni Refor-
mátus Kollégium tulajdonába kerültek.

A könyvtár induló állománya 6997 dokumen-
tum volt, melyet a tanítóképzõk egységesített
ifjúsági és nevelõi könyvtára adott.

Különgyûjtemény: alsó tagozatos tanköny-
vek.

Fenntartó: a Kölcsey Ferenc Református
Tanítóképzõ Fõiskola.

Kutathatóság: hivatalosan nem, de egyébként
nyilvános könyvtár, elsõsorban a fõiskola hall-
gatói és oktatói számára, de fogadnak külsõ ol-
vasókat, kutatókat is.

Nyitvatartási idõ:
hétfõtõl csütörtökig 10-tõl 16.30-ig, pénteken

10-tõl 14 óráig.
Olvasóterem: hétfõtõl csütörtökig 10-tõl 20

óráig, pénteken 10-tõl 14 óráig.
Az állomány nagysága, jellege és feltártsá-

ga: közel százezer (feldolgozott) dokumentum.
Az állomány negyven százaléka pedagógiai és
pszichológiai szakirodalom, alsó tagozatos tan-
könyvek, tanári kézikönyvek, tantervek, útmuta-
tók, módszertani segédletek.

Gyûjti a hazai és külföldi gyermek- és ifjúsá-
gi irodalmat.

800 darabos hanglemez-, illetve video-
gyûjtemény, továbbá 180 hasonmás dokumen-
tum segíti a tanítási órák illusztrálását.

100 darabos CD-ROM gyûjtemény.
250 féle folyóirat.
Számítógépes feldolgozás: 1997-ben bevezet-

ték az integrált számítógépes szoftvert (SRLIB
3.1) a könyvtári munka minden területén (a  köl-
csönzési modul kivételével, melyet két éven belül
terveznek alkalmazni).

Technikai felszereltség: fénymásoló, számí-
tógép, mikrofilmolvasó.

Szolgáltatások: helyben olvasás, kölcsönzés,
másolatok készítése, irodalomkutatás, referensz-
szolgálat, könyvtárközi kölcsönzés.

Gyûjtõkör: mint felsõoktatási pedagógiai
szakkönyvtár gyûjti a fõiskolán oktatott és kuta-
tott diszciplínák és határterületeik hazai és � le-
hetõség szerint � külföldi szakirodalmát.

Szakirodalom:
A Debreceni Tanítóképzõ Fõiskola 25 éve in

Hajdú-Bihar Megyei Téka
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Pályázati felhívás
Az év fiatal könyvtárosa
elismerõ cím elnyerésére

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete, valamint az Informatikai és Könyvtári Szövetség a
pályakezdõ könyvtárosok kiemelkedõ szakmai teljesítményének jutalmazására ismét meghir-
deti Az év fiatal könyvtárosa pályázatot. Az elismerést minden évben egy harminchárom év
alatti (az idén az 1969-ben vagy késõbb született), felsõfokú végzettséggel rendelkezõ gyakor-
ló könyvtáros kapja meg, egyéni pályázatok alapján.

A pályázatok benyújtásának határideje: 2002. április 30.
Helye: Magyar Könyvtárosok Egyesülete Elnöksége (1054 Budapest, Hold u. 6.)
A pályamunka tartalmazza a jelölt szakterületének gyakorlatából származó valamely téma írás-

beli, még nem publikált kidolgozását, a szakmai önéletrajzot és három támogató írásbeli ajánlását.
Az elõzõ évben nyeretlen pályázatokat újabb három ajánlással ismét be lehet nyújtani.

Az elismerõ cím odaítélésérõl az IKSZ és az MKE elnöksége által megbízott kuratórium
dönt. Az elismerés ünnepélyes átadására az MKE vándorgyûlésének plenáris ülésén kerül sor.

A címmel jár: elismerõ oklevél, ötvenezer forint jutalom, a vándorgyûlésen vagy az MKE
és az IKSZ valamely szakmai rendezvényén bemutatkozó elõadás lehetõsége, a kuratórium
ajánlása a szaklapoknak a dolgozat közzétételére. A cím birtokosai elõnyt élveznek a külföldi
tanulmányokra benyújtott pályázatok elbírálásánál.

az MKE elnöke az IKSZ elnöke

Jelentkezési felhívás a Debreceni Egyetem
levelezõ informatikus könyvtáros szakára

A Debreceni Egyetem Természettudományi Kara a 2002/2003. tanévre is meghirdette a
levelezõ informatikus könyvtáros szakot az egyetemi és fõiskolai oklevéllel rendelkezõ könyv-
tárosok, könyvtárostanárok számára.

A képzés költségtérítéses, idõtartama öt félév.
Az utolsó szakaszban lehetõség nyílik speciális képzésre is, könyvtár-

informatikus és könyvtárostanár irányban. A végzettek informatikus könyvtáros egyetemi
oklevelet kapnak.

Jelentkezési határidõ: 2002. március 1.
A tudnivalókról és a költségtérítés várható összegérõl a Felsõoktatási

felvételi tájékoztató 2002 címû kötetbõl kapnak felvilágosítást.
A levelezõ képzésre jelentkezhetnek a tanár- és tanítóképzõ fõiskolák könyvtár szakán

2002. júniusban végzõ hallgatók is.
Felvételi vizsga nincs.
Tisztelettel várjuk kollégáinkat egyetemünkön.

A Debreceni Egyetem TTK Matematikai és Informatikai Intézete
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RENDEZVÉNYNAPTÁR 2002.

Idõ Helyszín Téma Szervezõ Információ

II. 20. Bp., OSZK képviselõ-testületi ülés IKSZ Fülöp Ágnes

II. 22-23. Bp., OSZK Bod Péter konferencia OSZK, Bod Péter Társaság,
MTA Irod.tud. Int.

III. 7-8. Szolnok, megyei Közgyûjtemények Billédi Ibolya
könyvtár közérdekû információs

szolgáltatása
� konferencia

III. 22. Bp., MTA Internet Fieszta

III. 23. Bp., OSZK Internet Fieszta

III. 26-28. Eger Networkshop Neumann Társaság

IV. 8-9. Veszprémi Egyetem IKSZ regionális IKSZ Fülöp Ágnes
konferencia �
Könyvtárak az információ-
keresési kultúra
fejlesztéséért

IV. 18-21. Bp. Könyvfesztivál Balogh Margit

IV. 29. Bp., OSZK Széchényi-emléknap OSZK

V. 23. Bp., OSZK IKSZ közgyûlés IKSZ Fülöp Ágnes

VIII. 6-8. Bp. OSZK könyvtáros világtalálkozó Könyvtári Intézet, Bartos Éva
OSZK

VIII. 8-10. Bp., OSZK MKE vándorgyûlés MKE Jáki Éva

IX. eleje  Székesfehérvár 50 éves a megyei könyvtár megyei könyvtár

IX. 17. Bp., OSZK Konferencia IKSZ Fülöp Ágnes
a tartalomszolgáltatásról

XI. elsõ fele Szolnok IKSZ regionális IKSZ Fülöp Ágnes
konferencia
a szakfelügyeletrõl

XI. elsõ fele Székesfehérvár IKSZ regionális IKSZ Fülöp Ágnes
konferencia
a szakfelügyeletrõl

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.
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Új jogszabály



2002. január Könyvtári Levelezõ/lap 33



Könyvtári Levelezõ/lap 2002. január34

Adónk egy százaléka. Kö-
zeleg az adóbevallás ideje, és
ezzel ismét lehetõségünk lesz
adónk egy százalékát felajánla-
ni valamilyen, számunkra fon-
tos célra.

Köszönjük mindazoknak,
akik adójuk egy százalékával
eddig az Informatikai és Könyv-
tári Szövetség mûködését támo-
gatták. Reméljük, az idén is
lesznek, akik fontosnak, támo-
gatásra méltónak tartják a szö-
vetség munkáját. Adószámunk:
19672108-2-41

A Pro Bibliothecis Eccle-
siarum et Scholarum Alapít-
vány az 1999. évi SZJA-ból 35
659 Ft-ot kapott.

Ezt az alapítvány kiegészí-
tette 60000 Ft-ra, és ebbõl a
Kismarosi Falumúzeum doku-
mentumait restauráltatta. A
2000. évi SZJA-ból kapott 37
ezer 816 Ft-ot pedig kiegészíti
101 000 Ft-ra és ebbõl a Ma-
gyar Állatorvosok Egyesülete
számára restauráltatja A hamar
és ólcsón gyógyíttó ló orvos
avvagy értekezések címû kézira-
tos könyvecskét.

Az Informatikai és Könyv-
tári Szövetség elnöksége és a
képviselõk testülete január 17-
én ült össze az Országos Szé-
chényi Könyvtárban.

Zalainé dr. Kovács Éva kö-
szöntötte a megjelenteket, és
külön üdvözölte a Könyvtáros-
tanárok Egyesülete elnökét. Az
egyesület testületi tagként belé-
pett az IKSZ-be, ezért a jövõ-

ben az elnök, Varga Zsuzsa is
részt vesz a képviselõ-testület
ülésein.

Varga Zsuzsa röviden bemu-
tatta az általa képviselt szerve-
zetet, és hangsúlyozta, hogy
reményeik szerint együtt jobban
képviselhetjük közös érdekein-
ket.

Az ülés elején egy tájékoz-
tató anyagot kaptak a kollégák
a reprográfia kérdéseirõl. Rész-
letesebben a következõ ülésén
tárgyal majd a testület errõl a
témáról.

Ezután a Könyvtári Levele-
zõ/lapról esett szó. Ebben az
évben a tervek között szerepel
a fedõlap megújítása, elsõsor-
ban gyakorlati okok miatt. A
vékony papíron készült borító
nagyon sérülékeny, többen je-
lezték már, hogy jó lenne ke-
mény borítóval megjelentetni a
lapot.

Kenyéri Kornélia beszámolt
a Könyv, Könyvtár, Könyvtá-
rosnál lezajlott kiadócserérõl.
Az új kiadó, a Könyvtári Inté-
zet nem változatott a szerkesz-
tõségen és a szerkesztõbizott-
ság összetételén sem.

A szövetség elnöke ismertette
a mûködési kiadások támogatá-
sára benyújtott pályázatot, s a
jelenlévõk megvitatták a 2002.
évre tervezett programokat.

Erre az évre az IKSZ két
regionális szakmai napot tervez
a szakfelügyeletrõl, mindkettõt
november elsõ hetére. A Du-
nántúlon a helyszín Székesfehér-
vár lesz, az Alföldön pedig
Szolnok.

A veszprémi regionális talál-
kozóra áprilisban kerül sor. A
rendezvény címe: Könyvtárak
az információkeresési kultúra
fejlesztéséért. Az IKB-pályáza-
tok gyakorlati megvalósítása.
Az IKB-t felkérjük egy elõadás-
ra a pályázatokról, meghívjuk a
HáLÓra magyar! képviselõjét,
hogy beszéljen a programról,
ugyancsak felkérjük a MIT-
HOL képviselõjét egy elõadás
megtartására, és végül a  Du-
nántúlról egy referencia-könyv-
tárnak nyújtunk lehetõséget,
hogy ismertesse a gyakorlatát.
Az utolsó elõadás a felhaszná-
lók képzésérõl szól majd, en-
nek a megtartásával Kenyéri
Kornéliát bízta meg a testület.

A 2002. évben a központi
rendezvény témája a tartalom-
szolgáltatás lesz, erre az OSZK-
ban kerül sor szeptember 17-én.

A közgyûlés idõpontja má-
jus 23., helyszíne szintén az
OSZK.

A képviselõ-testület követke-
zõ ülései: február 20., OSZK
április, Veszprém.

Az ülés végén az IKSZ el-
nöke beszámolt az Oktatási
Minisztérium és a Nemzeti
Kulturális Örökség Minisztéri-
uma tárcaközi bizottságának
megalakulásáról, melynek kö-
vetkezõ ülése február elsején
lesz. Elmondta azt is, hogy a
teljesítménymérési munkabi-
zottság januári ülésén értelmez-
te a teljesítménnyel kapcsolatos
szabványt, ezt követõen pedig
a fogalmakat fogja tisztázni,
majd meghatározza azokat a
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mutatókat, amelyeket a végle-
gesítés elõtt még ki is próbál-
nak majd az elõre kiválasztott
könyvtárakban.

Az NKA Könyvtári Kollégi-
umában változás történt, a kol-
légium tagjai: Szente Ferenc
(elnök), Alföldiné Dán Gabri-
ella, G. Szabó Botond, Lászlóné
Nagy Ilona, Oroszlánné Mészá-
ros Ágnes, Pallósiné Toldi
Márta, Ramháb Mária és Sur-
ján Miklós.

A kulturális szakemberek
szervezett képzési és tovább-
képzési rendszerérõl, az 1/
2000. NKÖM rendelet lebonyo-
lításáról a minisztérium megbí-
zásából országos értekezletet
tartott a  szakmai koordinációs
program vezetõje a kulturális
intézmények és  fenntartóik ré-
szére az Országos Széchényi
Könyvtárban, 2002. január 25-
én 11 óra kezdettel. A tanács-
kozást házigazdai minõségben
dr. Gertner László, gazdasági
igazgató köszöntötte. Az elnök-
ségben helyet foglalt Rónai
Iván, az NKÖM osztályvezetõ-
je, valamint Bogdánfalvi Ár-
pádné, gazdasági igazgatóhe-
lyettes, a szakmai program
pénzügyi referense.

Az országos értekezleten 262
fõ regisztráltatta magát.

Dr. Csapó Edit elõadásának
bevezetõjében hangsúlyozta: a
rendelet lehetõséget és kötele-
zettséget is jelent. Lehetõséget
ahhoz, hogy a kulturális szak-
emberek továbbfejleszthessék
magukat, aminek egy amerikai
kutató szerint fiatalító hatása is
lehet, ugyanis a továbbképzéssel,
a vizsgával kapcsolatos stressz-
nek jótékony a hatása. Ugyanak-
kor kötelezettség, aminek hét-
évente minden kulturális szakem-
bernek meg kell felelnie.

Az eredményekrõl szólva
beszámolt arról, hogy öt akkre-
ditációs bizottság mûködik. A
Közmûvelõdési Akkreditációs
Bizottság 65, a könyvtári 32
programot engedélyezett.

A továbbképzést koordiná-
lók országos felmérést végez-
tek arról, a fenntartók tudnak-e
a lehetõségrõl és kötelezettség-
rõl (a fenntartók egyharmada
nem tudott a rendeletrõl); átdol-
gozták és értelmezési kiegészí-
tésekkel újra kiadták az errõl
korábban megjelent tájékoztató
füzetet. Ezt valamennyi fenntar-
tóhoz név szerint szétküldték
(közel hétezer példányt).

Megnõtt az igénylõk száma
is: a 2000-ben 9400 igényjogo-
sult �létszáma� 2001-ben
10300-ra nõtt. Összesen 526
fenntartóval van kapcsolata a
koordinációs intézménynek.

A kulturális szakemberek
megoszlása szakmák szerint:
közmûvelõdési 30%
könyvtár 41%
öszevont intézmények 3%
múzeum 22%
levéltár 4%

A megkezdett  képzések meg-
oszlása:
OKJ-tanfolyam 447

(32,5%)
felsõoktatási képzés 318

(23,1%)
NKÖM akkr. tanfolyam 260

(19,4%)
nyelvi képzés 256

(18,6%)
tudományos fokozat 80

 (5,8%)
nemzetközi képzés 32

(0,5%)
Sok fajta bizonytalanság jel-

lemzi a beiskolázások tervezé-
sét és az ehhez kapott normatív
támogatási keret felhasználha-
tóságát. Tény: a koordinálással
és a pénzügyi lebonyolítással

megbízott Országos Széchényi
Könyvtárhoz 2002. február 28-
ig kell beérkezniük a 2001. évi
elszámolásoknak. A támogatás
tandíjra, részvételi díjra, vizs-
gaköltségre, tankönyv-vásárlás-
ra, illetve utazási költségre
használható fel.

A tájékoztató kulcsmondata:
a kulturális intézmény vala-
mennyi dolgozója után jár a
normatív támogatás, ha kultu-
rális és szakmai munkakörben
teljes munkaidõben foglalkoz-
tatják, és szerepel a hétéves
továbbképzési tervben. Az
országos tájékoztató értekezlet
konzultáció jellegû kérdésekre
adott válaszokkal zárult.

A minisztérium a rendelet
módosítását tervezi. (f)

ÁLLÁST KÍNÁL. Budapesti 12
évfolyamos iskola könyvtára
keres középfokú végzettségû
könyvtárasszisztenst 2002. feb-
ruár 1-jétõl. Bérezés a KJT sze-
rint. Érdeklõdni Tóth Viktóriá-
nál lehet, telefonszám: (1) 217-
6476, 111-es mellék.

ÁLLÁST KERESNEK. Dunántú-
lon fiatal lány könyvtár szakos
tanárképzõs fõiskolai végzett-
séggel állást keres. Angol nyelv
tanulása folyamatban. Az ajánla-
tokat �Szorgalmas� jeligére ké-
rem a szerkesztõségbe.

Középfokú könyvtárosi vég-
zettséggel lehetõleg olvasószol-
gálati állást keresek. Dolgoztam
évekig az Országos Széchényi
Könyvtárban és a Közgazdaság-
tudományi Egyetem könyvtárá-
ban. Angolból alap-, franciából
középfokú nyelvvizsgám van.

Számítástechnikai ismeretem:
Word, Excel, Windows �98,
Powerpoint. Bányai Tamara, te-
lefon: 217-9298.
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A Kapocs Könyvtári
Csoport évzáró összejövetele

A Kapocs tücskei és bogarai (könyvtáros, levéltáros,
pszichológus stb. Hamvas Béla definíciója szerint) 2001.
december 8-án szinte teljes létszámban összegyûltek a zentai
Városi Könyvtárban. És a csoda folytatódott, újra békés,
igaz, kissé letargikus hangulatban, veszekedés nélkül (!),
beszéltük meg dolgainkat. Megtárgyaltuk a legfontosabb
idõszerû kérdéseket, helyzetünket. Hála a tagság áldozat-
vállalásának, a munkánkról rendben eljutott a részletes be-
számoló az illetékes anyaországi hivatalhoz. Szinte hihe-
tetlen, hogy már ötéves tevékenységünkrõl szólt, szól: öt-
éves a csoport. A jó hír az igényelt támogatás elnyerése és
megérkezése volt, ami lehetõvé teszi a Vajdasági Könyv-
tári Hírlevél hármas számának megjelentetését, szakmai to-
vábbképzések szervezését, szakirodalom beszerzését stb.

Rögtön a gondokkal folytatom, hiszen hosszú távú cé-
lunk és feladatunk, hogy önállóan teremtsük meg mûködé-
sünk anyagi alapját. Ez az egyik legfontosabb stratégiai
feladatunk.

A csoport tagjai az önkéntes olvasóköri munkát ellátó
kollégától a még nemzeti könyvtárosi státust élvezõ könyv-
tárosokig terjedõ tarka palettát képviselik. Közös problé-
mánk, hogy szinte magunkra maradtunk, a rendszerváltás
ellenére önerõbõl kell megteremtenünk a munkánkhoz szük-
séges anyagiakat. Van minisztériumi támogatás könyvado-
mányok formájában, de ezek általában nem felelnek meg
az igényeknek. A jövõben ezt a támogatást szeretnénk
pénzben megkapni, hogy megfelelõen tudjuk az állományt
gyarapítani. A leépülés, az állomány romlása jellemez szinte
minden könyvtárat. Van olyan tagkönyvtárunk, amelyben
csupán egyetlen könyvet vettek! Elõfordul az is, hogy az
illetékesek megtiltják hõtároló kályha bekapcsolását a jég-
hideg olvasóteremben, szerintük ugyanis ez az eredményes
takarékosság!(?) Egyik kolléganõnk igazgatója megtiltotta

az �ilyen-olyan pályázgatást�, szakmai találkozókon való
részvételt és hasonlókat.

A legfontosabb felismerésünk, feladatunk az adott ál-
datlan állapot elviselése, és egyidejûleg felkészülés a re-
mélt fellendülésre, ami az új módszerek, technikák, felsze-
relés stb. ismeretét, kezelési készségét jelenti.

Tudjuk, a határon túli könyvtárosok legnagyobb gondja
a könyvbeszerzés, különösen az anyaországból és más
külföldi országokból. Itt a hivatalos könyvbeszerzésrõl van
szó, amit európai, hivatalos megállapodások szavatolnak,
de a szép elvek a gyakorlatban nem mûködnek. Megegyez-
tünk, hogy a nyilvánosság, a közvélemény elé tárva a prob-
lémát, a megfelelõ társadalmi-politikai-diplomáciai segít-
séget, összefogást mozgósítva akár Brüsszelig is elmegyünk
e kérdés végleges, hivatalos megoldása érdekében. Amíg
ezt nem harcoljuk ki, soha nem tudunk eleget tenni vállalt
feladatunknak, és nem szerzünk érvényt egyéb alanyi joga-
inknak sem!

Megbeszéltük a továbbképzés lehetséges változatait,
melynek célja a pályázatírás, a számítógépes könyvtári
munka, a jó tájékozódási készség elsajátítása az informáci-
ók áradatában, a megszerzett tudás továbbadása és a perma-
nens tanulás lenne. Ehhez nem lesz elég a támogatás, ezért
meg kell kísérelnünk a magánszférát is bekapcsolni az anyagi
támogatást nyújtók sorába.

A fontos kérdések közül kiemelkedõ helyen szerepel a
számunkra optimális számítógépes program kiválasztása,
beszerzése és használata. Tisztában vagyunk a nehézségek-
kel, s ezért nem voltunk vidámak. Az álom � a cél � a
könyvtáros szakma széles körû elismertetése környezetünk-
ben, munkánk fontosságának tudatosítása, egyszóval, hogy
nélkülözhetetlenné tegyük magunkat. Ebbõl következik a
szükségszerû együttmûködés más kulturális és civil szer-
vezetekkel. Hogy miért? Slusszpoénként teszem hozzá: hogy
ne csak két fiúkönyvtárosa legyen a délvidéki magyar könyv-
táros társadalomnak, mert egyikünk sem szeret sakkozni�
Ilyen egyszerû! (Bábi Csaba)
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