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Hogyan használjuk
az Országos

Dokumentumellátási
Rendszer Lelõhely-

adatbázisát?*

III. Tanácsok
a hatékony kereséshez

Az ODR lelõhely-adatbázishoz hasonló, egy-
millió rekordnál nagyobb adatbázisokban ak-
kor tudunk jól tájékozódni, ha olyan keresése-
ket tudunk megfogalmazni, amelyek találati
halmaza viszonylag kicsi, könnyen áttekinthe-
tõ, annak elemei pedig minél kevesebb irrele-
váns találatot tartalmaznak. Ezért olyan kere-
sési technikát kell kialakítanunk, amely a le-
hetõ legpontosabban fogalmazza meg a kere-
sett dokumentumok körét, ugyanakkor kellõen
általános ahhoz, hogy minél több fontos doku-
mentumra ráakadjunk. Tudnunk kell néhány
formai szabályáról is a keresések megfogal-
mazásának.

A keresés formai szabályai

1. Ékezetes karakterek
Az adatbázis a magyar karaktereket ékeze-

tekkel együtt kezeli, tehát a keresõkérdéseket
helyes ékezetekkel kell beírnunk. Ha valami-
lyen ok miatt nem tudunk ékezeteket beírni,
az ékezetes karakter helyett csonkolási jelet
(%) tegyünk. A csonkolási jel akkor is jó szol-
gálatot tesz, ha a katalogizálók vagy régi, kon-
vertált adatbázisok ékezetkezelési hibáit akarjuk
kiszûrni.

A nem magyar karakterek és a transz-
literáció mellékjeleit nem kell figyelembe ven-
ni, a keresõkérdésben az alapbetû szerepeljen.

2.  A �számjellegû� kereséseknél (ISBN,
ISSN, ETO) a keresõkérdést központozási je-
lek, szóközök nélkül, egy számsorként írjuk be.

(Pl. 9630577852 vagy 03610160)
3. Az ETO-jelzetek esetében érdemes cson-

kolást alkalmazni.
(Pl. amerikai versekre vonatkozó keresés:

820(73)-1......   helyett 820731%. Természete-
sen számítani kell a kihagyott központozási
jelekbõl adódó esetleges jelzet-egybeesésekre
és az ebbõl fakadó irreleváns találatokra.)

A keresés típusai

1. Az adatbázisban alapvetõen két típusú
keresésre van lehetõségünk. A        ikont
használva kulcsszó típusú keresést végezhetünk
különbözõ szempontok (szerzõ, cím, kiadó,
isbn, issn stb.), illetve azok kombinációja sze-
rint. A keresés alapvetõ jellemzõje, hogy azo-
kat a dokumentum-leírásokat adja találatként,
amelyeknek megfelelõ adatcsoportjában a ke-
resõkérdésként beírt szó megtalálható. Ennél a
keresésfajtánál gyakran használunk csonkolást
(jele %), ha például egy adott szót különféle
toldalékkal ellátott formában is meg akarunk
találni. (Pl. magyar történelem témában keres-
ve a cím szempontú keresést célszerû �ma-
gyar% történe%� formában megfogalmazni,
hogy a �magyar történelem�, �Magyarország
története�, �magyar történelmi� szavakat tar-
talmazó címeket megkapjuk.)

A kulcsszó típusú keresés általában nagy ta-
lálati halmazt ad, amely azonban az alkalma-
zott keresési szabályok miatt viszonylag sok
irreleváns találatot tartalmazhat.

* Kérjük, másolják le ezeket az
oldalakat, és adják át azoknak a
könyvtáraknak, amelyekbe nem jut el
a Könyvtári Levelezõ/lap. Köszönjük.

ODR-hírek
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Ezt a típusú keresést akkor alkalmazzuk, ha
a) egy meghatározott, pontos adataival is-

mert könyvet keresünk, vagy
b) éppen ellenkezõleg, ha csak nagyon el-

nagyoltan tudjuk kiinduló kérdésünket megfo-
galmazni.

2. A           ikonnal listás kereséssel dolgoz-
hatunk. A közremûködõk, illetve tárgyi mellék-
tételek és tárgyszavak esetében a besorolási ada-
tok listáját kapjuk, az esetleges utalókkal együtt.
A címek, kiadók, ETO-jelzetek esetében a leírá-
sokban szereplõ tételek között lapozgathatunk. A
böngészõ keresés, mivel utalókkal is ellátott,

egységesített besorolási adatokkal dolgozik,
sokkal több keresést segítõ információt ad ke-
resés közben, és sokkal pontosabb eredmények-
re vezet, mint a látszólag egyszerûbb kulcssza-
vas keresés. Egyes dokumentumcsoportok ke-
resésére (adott szerzõk mûvei, tárgyi keresé-
sek, sorozati címekre vonatkozó keresések) ezt
a keresést használjuk inkább.

3. A tezaurusz típusú keresés egy különálló,
hierarchikus kapcsolatokat is kezelõ tárgyszó
adatbázis segítségével lehetõséget ad arra, hogy
a tárgyszó keresés megkezdése elõtt kiválasszuk
azt a tárgyszót, amivel keresni akarunk.



Könyvtári Levelezõ/lap 2002. február4

Kulcsszavas keresések

Keresés egy meghatározott dokumentumra
1. Ha egy meghatározott dokumentumot ke-

resünk, célszerû a lehetõ legpontosabban meg-
adni a keresõkérdést. Ha lehetõségünk van rá,
alkalmazzunk ISBN, ISSN keresést a fenti for-
mai szabályok betartásával.

2. Ha nem ismerünk számszerû azonosítót,
a címleírás legjellegzetesebb szavait válasszuk
keresési kritériumként. Végezzünk szerzõi ke-
resést, ha a szerzõ neve egyedi, vagy válasszuk
a cím szerinti keresést, ha a címben van egy-
egy különleges szó. Példák:

A keresett dokumentum
a) Solotaroff, Ted (1928-)

  Writers and issues / Edited and with an
introd. by Theodore Solotaroff.  [New York] :
New American Library, [1969]

keresési keresõ találatok
szempont kifejezés száma
cím writers 899
cím issues 1003
cím writers issues 9
szerzõ Solotaroff 2

b) Gyöngyös város becsületes tanácsa elhatá-
rozta... : 1659�1848 :
   Válogatás két évszázad városi határozatai-
ból / [szerk. Kovács Béla] ; [mtársak Bán Péter
et al.] ; [kiad. a Heves megyei Levéltár], Eger
: Heves m. Lvt., 1984 ([Eger] : Révai)
keresési keresõ találatok
szempont kifejezés száma
szerzõ Kovács Béla 571
cím gyöngyös 4

becsületes
(mind a keresett dokumentum leírása)
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c) Az olvasó csak annyit tud, hogy egy 1969-
ben Budapesten tartott konferenciáról van szó,
és a témájáról csak annyi bizonyos, hogy fizi-
ka. Ebben az esetben a 3. oldalon látható ke-
resés lehet célravezetõ (konferencia adataiból
képzett fõ- vagy melléktétel teszi lehetõvé, hogy
a konferenciákra és rendezvényekre leszûkítõ
módon, szerzõi keresésnek tekintsem a konfe-
rencia helyét és idejét):

Ha nem lehet egy-egy jellegzetes szóval kel-
lõképpen leszûkíteni a találatot, alkalmazzunk
több szempontú, összetett keresést. Ilyen eset-

ben mindig kérjük a találatok cím szerinti ren-
dezését, így egy dokumentum leírásai egymás
mellé kerülnek.

Példa:
Az olvasó adatai most is hiányosak: �a

könyv szerzõje Nagy, címe Magyar történelem
vagy Magyarország történelme�. (Figyeljük
meg a csonkolás alkalmazását a 4. oldalon!)

A keresés viszonylag nagy találati halmazt
ad. A kapott 539 tételt nehéz már átfésülni.
Ilyen esetben célravezetõbb újrafogalmazni a
keresést és két lépcsõben elvégezni.
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keresési keresõ találatok
szempont kifejezés száma
szerzõ nagy
cím magyar

történelem  26
szerzõ nagy
cím Magyarország

története  96

Keresés dokumentumcsoportokra

1. A legjellegzetesebb kereséstípusról, a cím-,
illetve tárgyszómezõk információit felhasználó
tárgyi keresésekrõl külön fejezetben szólunk
majd.

2. A kiadó szerinti keresések esetében gon-
dolnunk kell arra, hogy bár az utóbbi idõben

egyre több adatbázisban írják ki teljesen a ki-
adók és székhelyük nevét, még sok olyan re-
kord van az adatbázisban, amelyben a szabvá-
nyos rövidítések szerepelnek.

keresési keresõ találatok
szempont kifejezés száma
kiadó Akadémiai
kiadási idõ 1998 1701
kiadó Akadémia
kiadási idõ 1998  1040
kiadó Akad.
kiadási idõ 1998  1029
kiadó Akad%
kiadási idõ 1998  4040
ISBN 96305%
kiadási idõ 1998  2002
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3. Ha egyes szerzõk mûveire keresünk, tisz-
tában kell lennünk a kulcsszavas keresés azon
szabályával, hogy azokat a leírásokat kapjuk
meg, amelyek a beírt keresõkérdéseket tartalmaz-
zák a kérdéses adatcsoporton belül, a szavak egy-
máshoz való viszonyától függetlenül. Különö-
sen a szerzõi kereséseknél szembeszökõ a
viszonylag sok irreleváns találat. Így általá-
ban érdemesebb böngészõ kereséseket alkal-
mazni. Ha azonban szerzõségi funkcióra kell
szûrnünk, a kulcsszavas keresésre van szüksé-
günk. Ilyen esetben a szerzõi mezõben szere-
peltetni kell a szerzõségi funkciót is, lehetõleg
csonkolva és több nyelvi formát is megadva,
hiszen a funkciók beírása eltérõ lehet.

Az eltérõ beviteli szokások miatt csak tájé-
koztató jellegû eredményre számíthatunk, so-
hasem teljesre, és kapunk irreleváns tételeket.
keresési keresõ találatok
szempont kifejezés száma
szerzõ abádi

nagy szerk% 11
szerzõ abádi

nagy ed% 7

4.  Az ûrlapon szereplõ kiadási idõ, nyelv,
dokumentumtípus szerinti kereséseket általában
limitálásra használjuk, de lehetnek elsõdleges
keresési szempontok is. Ebben az esetben is
érdemes rendezést kérni, hogy a kapott tétele-
ket cím vagy szerzõi fõtétel szerinti rendezés-
ben tekinthessük át. (Lásd az 5. oldalon!)

Böngészõ keresések

A VOCAL adatbázisban cím, szerzõ, tárgy-
szó, kiadó és ETO-jelzet szerinti böngészõ ke-
reséseket végezhetünk. A kulcsszavas keresés-
nél alkalmazott jellemzõ szavak beírásával el-
lentétben itt a címeket, neveket az elejüktõl
kezdve kell beírni (egyedül a kezdõ névelõ a
kivétel), de nem fontos végigírnunk. Mivel a
böngészõ keresések automatikus csonkolással
dolgoznak, ne tegyük ki a % jelet.

A böngészõ

1. Szerzõi böngészések (Lásd az 6. oldalon!)
A túloldali találati halmazt a �Debreczeni�

szerzõi böngészés eredményeképpen kaptuk.
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1. Érdemes megfigyelni az utalók használatát.
2. Azt is láthatjuk, hogy a különbözõ könyv-

tárak eltérõ besorolási adatot képezhetnek egyes
szerzõk nevébõl.

 A listában való továbbhaladásra a piros nyi-
lakat használjuk.

A listában kijelöljük a keresett szerzõ kü-
lönbözõ névalakú mûveit, és a                  gomb-
ra kattintva megkapjuk a hozzátartozó bibliog-
ráfiai rekordokat.

2. Címek böngészése
A keresés közösen dolgozik a cím és soro-

zati cím mezõkkel. Ezek a találati listában kö-
zösen jelennek meg, és a hozzájuk tartozó ta-
lálati halmazt jelzõ szám nagysága utal arra,
hogy címet vagy sorozati címet láthatunk-e.

Példa:
Az Irodalomtörténeti tanulmányok címû mû-

vek érdekelnek. Beírt keresõkérdés: �irodalom-
történeti t�.

A találati halmazban sorozatcímet és mo-
nográfiák címeit vegyesen találjuk.

A bibliográfiai tételek megjelenítéséhez a
címet az elõtte álló négyzetre kattintva kijelöl-
jük, és a               gombra kattintunk. (Lásd
a 7. oldalon!) A névelõkezelést az alábbi talá-
lati halmaz szemlélteti:

1. A keresõkérdést névelõ nélkül írtuk be.
2. A névelõ figyelmen kívül hagyásával be-

tûrendbe sorolt címeket kaptunk találati hal-
mazként.

3. Ugyanakkor a névelõ megjelenik a cím
elõtt. (Lásd fent!)

3. ETO-jelzetek böngészése
Az ETO-jelzetek böngészésénél sem kell

csonkolási jelet alkalmaznunk, csak be kell
írnunk a jelzetnek a kívánt hierarchia szintre
vivõ részét, központozási jelek nélkül. A köz-
pontozási jelek figyelmen kívül hagyása a ke-
resésben természetesen pontatlanná teszi a
keresést, nem kerülünk mindig a lista megfele-
lõ helyére. Maga a lista már tartalmazza a
központozási jeleket, a lista képzése azonban a
betûrendet, és nem az ETO besorolási szabá-
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A Könyvtártudományi
Szakkönyvtár szolgáltatásai

az Országos
Dokumentumellátási

Rendszerben

A Könyvtártudományi Szakkönyvtár könyvtár-
és tájékoztatástudományi nyilvános szakkönyv-
tár és információs központ, az ODR tagkönyv-
tára.

Feladata, hogy gondoskodjék a hazai könyv-
tártudományi, könyvtár-informatikai, könyvtártör-
téneti kutatásokhoz, a könyvtárügy irányításához,
a könyvtárosok képzéséhez és továbbképzéséhez
szükséges dokumentumbázisról, annak sokolda-
lú feltárásáról, valamint a használat feltételeinek
megteremtésérõl, ellássa szakirodalommal és
szakirodalmi információval a gyakorló és leendõ
könyvtárosokat, a könyvtáros kutatókat, szakér-
tõket és a könyvtárügy irányító szerveit. Mint
intézeti könyvtár szolgálja a Könyvtári Intézet
tevékenységét, valamint hozzájárul az Országos
Széchényi Könyvtár ez irányú igényeinek kielégí-
téséhez is.

A Könyvtártudományi Szakkönyvtár gyûjte-
ményébe 44 ezer kötet könyvön és mintegy 390
kurrens idõszaki kiadványon kívül szakdolgoza-
tok, disszertációk, IFLA-konferenciai anyagok,
fordítások, útijelentések, lapkivágatok, fotók,
könyvtárismertetõk, könyvtári propagandaanya-
gok és plakátok, audiovizuális és elektronikus
dokumentumok tartoznak. Az állomány nagysá-
ga 106 ezer könyvtári egység.

Ebben az írásban a szakkönyvtárnak azokat a
szolgáltatásait foglaljuk össze, amelyek elsõsor-
ban szolgálják a dokumentumellátást, és nem

térünk ki olyan hagyományos információszolgál-
tatási formákra, mint például a referensz-szolgá-
lat, az irodalomkutatás, a figyelõszolgálat vagy a
bibliográfiai tevékenység.

A Könyvtártudományi Szakkönyvtár
dokumentumszolgáltató tevékenysége

A szakkönyvtár az OSZK egyetlen olyan gyûj-
teménye, amely a helyben nyújtott szolgáltatáso-
kon kívül kölcsönzés útján is biztosítja állomá-
nya használatát mindazok számára, akik a Szé-
chényi Könyvtárba érvényes olvasójeggyel ren-
delkeznek. A szakkönyvtárban a kölcsönzés
igénybevételéhez regisztráltatniuk kell magukat,
ennek fejében kölcsönzõjegyet kapnak.

A Könyvtártudományi Szakkönyvtár mint az
Országos Dokumentumellátási Rendszer tag-
könyvtára nagy hangsúlyt fektet a dokumentu-
mok eredetiben vagy másolatban történõ könyv-
tári kölcsönzésére.

A kölcsönözhetõ állomány � eredetiben �
könyvtárközi kölcsönzés keretében is igénybe
vehetõ. A nem kölcsönözhetõ dokumentumokról
� a szerzõi jogi szabályok betartásával, térítés
fejében � másolatot adunk. A könyvtárközi köl-
csönzési kéréseket szabályos kérõlap útján vagy
írásban, faxon, elektronikus levélben is elfogad-
juk.  Az átfutási idõ rövidítése érdekében hasz-
nos, ha a könyvtárközi kéréseket közvetlenül a
szakkönyvtárnak, és nem az OSZK könyvtárközi
kölcsönzési osztályának küldik.

Az olvasók kérésére a gyûjtõkörünkbe tarto-
zó, de állományunkból hiányzó dokumentumo-
kat más könyvtárból, külföldrõl is (az olvasók
költségére) megkérjük. A más könyvtártól erede-
tiben kapott dokumentumok csak helyben hasz-
nálhatók.

lyokat veszi figyelembe. A keresést természe-
tesen nemcsak a keresési mechanizmus elna-
gyoltsága, hanem a könyvtárak eltérõ ETO-jel-
zet használata is nehezíti. Ha tudatában va-
gyunk e hiányosságoknak és kiismerjük a ke-
resési mód �rigolyáit�, szükség esetén hasz-
nálható keresési eszközzé válik. Példa:

amerikai irodalom története
 820(73)(091)    helyett a keresõkérdés

�82073091�

4. Tárgyszavak
böngészése

A tárgyszavak böngészése technikai értelem-
ben azonos a címek böngészésével.

Használatának tartalmi oldaláról a tárgyi
keresések fejezetben lesz bõvebben szó.

Koltay Klára
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A hagyományos másolatszolgáltatás kereté-
ben az állományban lévõ dokumentumokról � a
szerzõi jogi szabályok betartásával, térítésért �
fénymásolatot készítünk. A hangzóanyagokat
hozott kazettára másoljuk. Új fejlesztés eredmé-
nyeként 2002-tõl � elsõsorban a könyvtárközi
dokumentumszolgáltatás keretében � bevezetjük
az elektronikus másolatszolgáltatást (az eredeti
dokumentum szkennelt változatának faxon vagy
fájlban történõ továbbítását).

A digitalizált másolatokon kívül a szakkönyv-
tár elsõsorban a szakfolyóiratában, a Könyvtári
Figyelõben megjelent tanulmányok elektronikus
változatát szolgáltatja honlapján keresztül.

Információszolgáltatás az állományról

A szakkönyvtár gyûjteményét különféle kata-
lógusokból álló katalógusrendszer tárja fel. Az
állomány nagy részérõl cédulakatalógusok áll-
nak az olvasó rendelkezésére. A könyvtár teljes

könyv- és folyóirat-állományát, mikrofilmjeit,
audiovizuális és egyéb nem hagyományos doku-
mentumait feltáró leíró és tárgyi cédulakataló-
gust 1999-tõl kezdõdõen lezártuk.

1995-ben tagkönyvtárként csatlakoztunk az
OSZK NEKTÁR rendszeréhez, és közös on-line
katalógust kezdtünk építeni.

Az OSZK számítógépes rendszerváltásával
együtt a Könyvtártudományi Szakkönyvtár is
áttért az új nemzeti könyvtári integrált szoftver,
az Amicus használatára. A korábbi rendszerben,
a DOBIS/LIBIS-ben feldolgozott rekordjainkat
áttöltötték az Amicusba, amelyben 2000 decem-
bere óta folyik az on-line adatbevitel. A közös,
on-line olvasói katalógus a LibriVision program
segítségével használható, a http://nektar.oszk.hu
internetcímen. A katalógus elsõ használata elõtt
javasoljuk a �KÖTELEZÕ OLVASMÁNY�-nak elke-
resztelt használati útmutató tanulmányozását. Az
abban foglaltak a szakkönyvtárra is érvényesek,
a következõ kiegészítésekkel:

A Könyvtártudományi Szakkönyvtár a tárgyi
feltárásra a katalóguscélú és dokumentációs fel-
dolgozásban egységesen a Könyvtári és tájékoz-
tatási tézauruszt használja. A tézaurusz deszkrip-
torai és a földrajzi tárgyszavaink keresésére az

on-line katalógusban az �OSZTÁLYOZÁS: tárgyszó�
nevû index szolgál.

A LibriVisionben megtalált dokumentumok
megjelenítõ formátumában csak a dokumentum
lelõhelye szerepel, a könyvtárkód feltüntetésé-
vel.

Azok a dokumentumok vannak meg a Könyv-
tártudományi Szakkönyvtár állományában (illet-
ve egyelõre csak azok szerepelnek az on-line
katalógusban), amelyek leírásában lelõhelyként
a B1700 kód szerepel. A dokumentumok raktári
jelzetét a �PÉLDÁNYOK IGÉNYLÉSE� gomb segítsé-
gével lehet megállapítani. Elsõ lépésben a felü-
leten csak az OSZK jelzetei jelennek meg, illet-
ve egy tájékoztató szöveg arról, hogy a keresett
dokumentumnak az OSZK-ban nincs jelzete. A
Könyvtártudományi Szakkönyvtár raktári jelze-
tei minden esetben az �ÖSSZES PÉLDÁNY� gomb
segítségével varázsolhatók elõ.

A példányinformáció megjelenítését a követ-
kezõ ábrával illusztráljuk:

ahol:
� a RAKTÁRI JELZET azt a jelzetet tartalmazza,

amelyet a kölcsönzési, illetve a könyvtárközi
kölcsönzési kérõlapra ki kell írni;

� a FIÓKKÖNYVTÁR felirat után a Könyvtártu-
dományi Szakkönyvtár Amicusbeli elnevezése
szerepel (KMK, vagyis a Könyvtári Intézet �le-
ánykori neve�);

� a MEGJEGYZÉSEK mezõ a példány olvasóter-
mi helyrajzi számát mutatja meg, azoknál a do-
kumentumoknál, amelyeknél

� az ELHELYEZÉS mezõben a �KMK Olvasóte-
rem� felirat olvasható,

� a HOZZÁFÉRÉS típusa mezõben a kölcsönöz-
hetõségre utaló kifejezés szerepel (a �NEM FOR-
GALMAZHATÓ� nem kölcsönözhetõt, a �FORGALMAZ-
HATÓ� normál /négyhetes/ kölcsönzést, a �RÖVID

LEJÁRATTAL� rövidített határidejû /kéthetes/ köl-
csönzést jelent), valamint ebben a mezõben ta-
lálható utalás a könyvtárközi kölcsönzés lehetõ-
ségére is (ez utóbbi egyelõre csak azoknál a do-
kumentumoknál szerepel, amelyek példányinfor-
mációja már közvetlenül az Amicusban készült.)

Az on-line katalógus rekordállományát folya-
matosan bõvítjük. 2002-es terveinkben szerepel
a gépi kölcsönzés bevezetése, amelynek érdeké-

RAKTÁRI JELZET: 3-12696 ELHELYEZÉS: KMK Olvasóterem
FIÓKKÖNYVTÁR: KMK HOZZÁFÉRÉS TÍPUSA: Rövid lejárattal
MEGJEGYZÉSEK: 1.22  K 89 Könyvtárközi kölcsönzés lehetséges
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ben legalább a kölcsönözhetõ állományrészt
igyekszünk minél teljesebben feldolgozni az
Amicus segítségével. Elsõ teendõnk a közös
katalógusban szereplõ olyan rekordok �honosí-
tása� (vagyis tárgyszóval és példányinformáció-
val való ellátása), amelyek a szakkönyvtárban is
meglévõ dokumentumokról készültek. A hono-
sítás és a kölcsönözhetõ állomány gépi feldolgo-
zása után a teljes körû retrospektív konverziót is
megkezdjük.

A Könyvtártudományi Szakkönyvtár állomá-
nyának az a része, amelyet ODR-támogatásból
szereztünk be, rövidesen az ODR lelõhely-adat-
bázisában is kereshetõ lesz. Az Amicusra való
átállás után az OSZK fejlesztõi kidolgozták azt
az eljárást, amelynek segítségével ezeket a re-
kordokat az on-line katalógusból leválogathat-
juk, és HUNMARC-formátumban jelenthetjük az
ODR lelõhely-jegyzékébe.

Az on-line olvasói katalóguson kívül a leg-
fontosabb tájékoztató eszközünk a magyar és kül-
földi könyvtártudományi folyóiratcikkekrõl 1986-
tól épített MANCI adatbázis. A MANCI www-
felületû változata a szakkönyvtár honlapján ke-
resztül vehetõ igénybe. Közvetlen internetcíme:
http://w3.oszk.hu/manci.htm. Az adatbázisból
2002-tõl kezdve a kiválasztott rekordok letölthe-
tõk. Ugyancsak 2002-tõl kezdve a külföldi cik-
kekrõl készített bibliográfiai rekordokhoz kap-
csolt magyar nyelvû referátumok is olvashatók a
hálózaton.

A MANCI adatbázis azáltal, hogy a feldolgo-
zott forrásdokumentumok raktári jelzetét is tar-
talmazza, on-line cikk-katalógusként is szolgál,
és ezzel megkönnyíti a kérõlapok, illetve a könyv-
tárközi kölcsönzési kérelmek kitöltését.

Az állomány legfrissebb részérõl két további
tájékoztatási eszköz segítségével lehet tájékozód-
ni. A szakkönyvtár gyarapodási jegyzéke a leg-
újabb, nagyobb érdeklõdésre számot tartó kül-
földi könyvekrõl készül, negyedévenként anno-
tálva. A gyarapodási jegyzéket a honlapunkon
keresztül is lehet használni. A jegyzék nyomta-
tott változata a Könyvtári Figyelõben jelenik meg.
A könyvtárközi kölcsönzés megkönnyítésére a
gyarapodási jegyzék is tartalmazza a dokumen-
tumok raktári jelzetét.

A magyar könyvtári témájú folyóiratokról
tartalomjegyzéket szolgáltatunk honlapunkon,
illetve a saját honlappal rendelkezõ folyóiratok-
hoz (pl. Könyvtári Figyelõ, Tudományos és

Mûszaki Tájékoztatás) kapcsolatot teremtünk. Ez
a jegyzék a gyors tájékozódást hivatott szolgál-
ni, a lapok címe, illetve füzetszáma alapján. Téma
szerinti keresésre a MANCI adatbázist, illetve A
Magyar Könyvtári Szakirodalom Bibliográfiáját
ajánljuk.

Szeretnénk, ha szolgáltatásainkat minél töb-
ben igénybe vennék, és a könyvtárosok szak-
könyvtárát minden szakmabéli a sajátjának
érezné.

Szolgáltatásaink elérési címei:

A Könyvtári Intézet honlapja: http://www.
ki.oszk.hu (innen a Szervezeti felépítés vagy a
Szolgáltatásaink ágon lehet eljutni a Könyvtár-
tudományi Szakkönyvtárhoz).

A Könyvtártudományi Szakkönyvtár címe:
http://www.ki.oszk.hu/konyvtar/index.html

On-line katalógus: http://nektar.oszk.hu

MANCI-adatbázis: http://w3.oszk.hu/
manci.htm

Gyarapodási jegyzék: http://www.ki.oszk.hu/
konyvtar/gyarap/index.html

Magyar könyvtári folyóiratok tartalomjegyzé-
ke: http://www.oszk.hu/szerv/ki/tartj/tartjegy.htm

Könyvtári Figyelõ: http://www.oszk.hu/
kiadvany/kf

A Könyvtártudományi Szakkönyvtár e-mail
címe: kszk@oszk.hu

A könyvtár vezetõjének e-mail címe: racz
@oszk.hu

Könyvtárközi kölcsönzés: kszk@oszk.hu,
vagy  szabozs@oszk.hu,  vagy  racz@oszk.hu

Referensz-szolgálat, MIT-HOL: hegykozi@
oszk.hu

A Könyvtártudományi Szakkönyvtár posta-
címe: 1827 Budapest, Budavári Palota F ép.
801. sz.

Telefonszámok: (1) 224-3725 (olvasószolgá-
lat), (1) 224-3794 (tájékoztatás), (1) 224-3793
(osztályvezetõ)

Fax: (1) 224-3795

Rácz Ágnes
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A vezetõi jogviszony
létesítése a könyvtárakban

A könyvtárak általában költségvetési intézmény-
ként mûködnek. Vezetõiknek jogi helyzetét, azaz
a vezetõ beosztás keletkezését, megszûnését, az
abból folyó kötelezettségeket és jogokat elsõsor-
ban a közgyûjtemények dolgozóira vonatkozó
közalkalmazotti jogszabályok határozzák meg. A
könyvtári vezetõk körét a jogszabály alapján a
következõk szerint csoportosíthatjuk:

1. magasabb vezetõk és
2. vezetõk.
A magasabb vezetõk között kiemelt helyet

foglal el az önálló intézményvezetõ (fõigazgató,
igazgató). Õ a fenntartó döntése alapján nyeri el
beosztását, míg az egyéb magasabb vezetõk (pl.
fõigazgató-helyettes) az intézményvezetõ dönté-
se alapján, a fenntartó jóváhagyásával. Különle-
ges helyet foglal el a szervezetben a gazdasági
vezetõ, akit az igazgatóval együtt fokozott fele-
lõsség terhel a gazdálkodási szabályok betartá-
sáért.

Az 1992: XXXIII. tv. (Kjt.) 23. § (1) bekez-
dése rendelkezik arról, hogy a közalkalmazott
magasabb vezetõ, illetve vezetõ beosztás ellátá-
sával bízható meg. A megbízást és annak elfo-
gadását írásba kell foglalni. A Kjt. 23. § (2)
bekezdése értelmében a magasabb vezetõi és
vezetõi beosztások körét, valamint a megbízás
feltételeit a miniszter határozza meg. A maga-
sabb vezetõi megbízásra pályázatot kell kiírni.
A (3) bekezdés arról ír, hogy a megbízás határo-
zatlan idõre szól, de a miniszter határozott idõre
szóló megbízást is elõírhat.

A könyvtárak esetében a magasabb vezetõket
illetõen a határozott idõre történõ megbízás
mellett döntött a jogalkotó. A Kjt. fenti rendel-
kezéseit a 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet
(továbbiakban Korm.) pontosítja. Ennek 3. sz.
melléklete sorolja fel a könyvtári vezetõ beosz-
tásokat, mégpedig a �Közgyûjtemény, közmûve-
lõdés� címszó alatt, és emellett meghatározza a

vezetõi pótlékok mértékét. Elsõ része a �maga-
sabb vezetõk�, második része a �vezetõk� felso-
rolását tartalmazza.

A gazdasági vezetõ a szervezeti formától füg-
gõen lehet magasabb vezetõ vagy vezetõ � elté-
rõ pótlékkal attól függõen, hogy magasabb veze-
tõ vagy egyéb vezetõ helyetteseként mûködik-e.
Itt értelmezési gondot jelent az, hogy a gazdasá-
gi vezetõt általában nem tekintik, illetve címezik
igazgatóhelyettesnek, ugyanakkor a 217/1998.
(XII. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban Ámr.)
18. § (3) bekezdése szerint a gazdasági vezetõ a
mûködéssel összefüggõ gazdasági és pénzügyi
feladatok tekintetében a költségvetési szerv ve-
zetõjének helyettese, feladatait a költségvetési
szerv vezetõjének közvetlen irányítása és ellen-
õrzése mellett látja el.

A magasabb vezetõk és vezetõk között a leg-
lényegesebb különbség, hogy a magasabb veze-
tõi megbízás határozott idõre szól, és pályázat
útján lehet elnyerni. Ezzel szemben az egyéb
vezetõi megbízás a munkáltató külön eljáráshoz
nem kötött döntésén alapul, és határozatlan idõ-
re szól.

Nyilvánvaló, hogy intézményenként akár több
magasabb vezetõ is mûködhet, ám közöttük van
egy kiemelt személy, aki az egyszemélyi vezetõ,
a munkáltatói jogkör gyakorlója, az intézmény-
vezetõ (igazgató, fõigazgató). Az õ vezetõi meg-
bízása a legmeghatározóbb egy intézmény életé-
ben, ugyanis ez egy korábbi szakmai koncep-
ció változását, vezetõi stílusváltást is jelent-
het, és így megbízatása a teljes intézményi
szakembergárdát, sõt adott esetben az egész
szakmát érintheti. Az összes többi magasabb
vezetõ és vezetõ felett munkáltatói jogkört
gyakorol, a magasabb vezetõk megbízásához,
illetve a megbízás visszavonásához azonban
fenntartói egyetértés szükséges.

A Korm. 6. § (1�4) bekezdései az összeférhe-
tetlenség eseteit állapítják meg. Ezek valamennyi
vezetõre vonatkoznak, és a vezetõi megbízatás
akadályát képezik. Lényegében arról van szó,
hogy nem kaphat vezetõ megbízást az, aki, illet-
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ve akinek közeli hozzátartozója vállalkozóként
vagy gazdasági társaság tagjaként azonos, illetve
hasonló tevékenységet végez, mint az intézmény.
Az sem, akinek közeli hozzátartozója egy másik
olyan intézmény vezetõje, amely azonos vagy
hasonló tevékenységet folytat, emellett a két in-
tézmény gazdasági kapcsolatban áll.

Lényegében ez a két esetkör egyfelõl a piac-
gazdaság, másfelõl a �másik� intézmény vonat-
kozásában próbálja kiküszöbölni az esetleges
visszaéléseket, személyi összefonódásokat. Egy
harmadik szabály pedig azt igyekszik kizárni,
hogy a vezetõ közeli hozzátartozójával kerüljön
irányítási (felügyeleti), ellenõrzési vagy elszámo-
lási kapcsolatba. Ez alól azonban a munkáltató,
indokolt esetben, felmentést adhat. A �közeli
hozzátartozó� egyébként jogi fogalom, azt az Mt.
139. § (2) bekezdése határozza meg, amely sze-
rint a házastárs, az egyenes ágbeli rokon, a há-
zastárs egyenes ágbeli rokona, az örökbe foga-
dott, mostoha és nevelt gyermek, az örökbefoga-
dó, a mostoha és a nevelõszülõ, a testvér, vala-
mint az élettárs tartozik ide. (A Csjt. 34. § (1)
bek. szerint egyenesági a rokonság azok között,
akik közül az egyik a másiktól származik, tehát
a �lemenõk� és a �felmenõk� között.)

A magasabb vezetõi megbízás feltételeit a
Korm. 6. § (7�8) bekezdései határozzák meg.
Ezek egyrészt képesítési követelmények: szak-
irányú egyetemi végzettség, vagy nem szakirá-
nyú egyetemi végzettség és felsõfokú szakirányú
munkaköri szakvizsga, illetõleg fõiskolai könyv-
tárosi, közmûvelõdési képzettség. További felté-
tel legalább ötéves szakmai gyakorlat. Fõiskolai
könyvtárosi képesítéssel rendelkezõ közalkalma-
zott esetén a munkáltató tíz év szakmai gyakor-
lati idõt is kiköthet. Emellett a jogszabály ki-
emelkedõ szakmai vagy tudományos tevékeny-
séget kíván meg a megbízatás elnyeréséhez.

A vezetõi megbízatáshoz a Korm. 6. § (9)
bek. értelmében szakirányú egyetemi vagy fõis-
kolai végzettséggel, vagy nem szakirányú egye-
temi vagy fõiskolai végzettséggel és felsõfokú
szakirányú munkaköri szakvizsgával és legalább
hároméves szakmai gyakorlattal kell rendelkez-
ni. A Korm. 6. § (15) bek. szakmai gyakorlati
idõnek tekinti a szakirányú felsõfokú végzett-
ségnek megfelelõ munkakörben, valamint az
intézmény alaptevékenységének megfelelõ mun-
kakörben korábban eltöltött valamennyi jogvi-
szonyt.

A végzettségre és a szakmai gyakorlatra vo-
natkozó rendelkezések objektív feltételek, ezen
esetekben mérlegelésnek nincs helye. A �kiemel-
kedõ szakmai és tudományos� tevékenység csak
a magasabb vezetõkkel szemben feltétel, és szub-
jektív, azaz mérlegelendõ körülmény, ami annál
is inkább indokolt, mivel az intézmények sem
egyformák, más szakmai múlt követelhetõ meg
egy kisvárosi könyvtár igazgatójától, és más egy
országos intézmény fõigazgatójától.

A Korm. 22. § (1) bekezdés g) pontja hatá-
rozza meg, hogy a rendelet alkalmazásában mi
tekinthetõ szakirányú felsõfokú végzettségnek.
Ezek: felsõfokú oktatási intézményben szerzett,
az intézmény alaptevékenységének megfelelõ
oklevél vagy a jogász, illetve a közgazdász szak-
képzettséget tanúsító oklevél.

A jogász, illetve közgazdász végzettség meg-
ítélésénél érdemes egy kissé elidõznünk. Ugyan-
is amennyiben szigorú nyelvtani értelmezés sze-
rint vizsgáljuk a kérdést, arra a következtetésre
juthatunk, hogy egy jogász vagy közgazdász, ha
jogi, gazdasági szakmai gyakorlattal és ilyen
szakmai, tudományos tevékenységgel rendelke-
zik, akkor a legalapvetõbb könyvtári ismeretek
nélkül is elláthatná bármelyik (akár a legnagyobb)
intézmény fõigazgatói, igazgatói feladatát is. A
jogalkotó akarata nyilvánvalóan kiterjedt erre a
lehetõségre is, hiszen a múlt évi módosítás, amely
kibõvítette a szakirányú végzettség meghatáro-
zását, az elvárt szakmai gyakorlat oldaláról is
�megnyitotta a zsilipet�. A jogalkotó ennek elle-
nére nem végzett hibátlan munkát, ugyanis egy-
részt az új rendelkezés és az 1997. évi CXL.
törvény egyes rendelkezései között � jogi logi-
kával levezethetõ � ellentmondás keletkezett, és
ennek feloldását nem látta szükségesnek. Más-
részt a Korm. módosítása a kérdést csak a veze-
tõi beosztás feltételeit illetõen rendezte, az al-
kalmazás alapkérdését, azaz a munkakörök prob-
lémakörét nem érintette, így a jogszabály �átsza-
bása� meglehetõsen �féloldalasra� sikeredett,
különösen a jogászokat illetõen. Ugyanis jogi
munkakört nem ismer el a Korm. a könyvtárak-
ban, munkakör hiányában viszont nincs alkal-
mazás, tehát vezetõi megbízás sem jöhet létre.

Az 1997. évi CXL. törvény 95. §-a értelmé-
ben �Az állami és önkormányzati fenntartású
muzeális intézményekben, nyilvános könyvtárak-
ban, közlevéltárakban és közmûvelõdési intéz-
ményekben magasabb vezetõ beosztás ellátásá-
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val csak szakirányú felsõfokú végzettséggel ren-
delkezõ munkavállaló bízható meg�. A szakirá-
nyú felsõfokú végzettséget a törvény kifejezet-
ten nem definiálja, a Korm. definíciója viszont
csak a Korm. rendelkezéseire alkalmazható,
amint azt közli is: �E rendelet alkalmazásában��
A könyvtári törvény a szakirányú végzettség
mibenlétével egy külön meghatározáson belül,
áttételesen foglalkozik, mégpedig az 1. számú
melléklet k) pontjában. Ennek alapján �Könyv-
tári szakember: a könyvtáros, a könyvtári infor-
matikus, a könyvtári asszisztens, a segédkönyv-
táros, továbbá a könyvtári feladatok ellátásához
szükséges más felsõ- vagy középfokú végzett-
séggel rendelkezõ személy. A könyvtáros felsõ-
fokú szakirányú végzettséggel rendelkezõ szak-
ember.�

Ha arra vagyunk kíváncsiak, hogy a jogász és
a közgazdász �a könyvtári feladatok ellátásához
szükséges más felsõfokú végzettséggel rendel-
kezõ személynek� tekintendõ-e, akkor ehhez azt
kell eldönteni, hogy a �könyvtári feladatok ellá-
tásához szükséges� végzettség-e a jogászi, illet-
ve közgazdászi oklevél. A �szükséges� kifejezés
jogi nyelven azt jelenti, hogy �feltétlenül kell,
anélkül nem megy�. Vagyis az a kérdés, vannak-
e olyan állandó szakmai feladatok a könyvtárak-
ban, amelyeket csak jogász, illetve közgazdász
láthat el. A válasz � a gyakorlati tapasztalatok
alapján � nemleges, azaz a józan logikával egye-
zõen, ezen szakmák mûvelõi, önmagában okle-
velük alapján nem tekinthetõk könyvtári szak-
embernek, ekként a könyvtári törvény 95. §-a
alkalmazásában felsõfokú végzettségû szakem-
bernek sem. Így az ütközés az 1997. évi CXL.
törvény és a Korm. ismertetett rendelkezései
között erõsen valószínû.

A két oldalról is vitatható új rendelkezés al-
kalmazását a fentiekre tekintettel aggályosnak
vélem. A magasabb vezetõi megbízatás a pályá-
zat elnyerését követõen legfeljebb öt év határo-
zott idõre szól. (A �legfeljebb� megszorítást a
múlt évi, nevezetesen a 112/2001. (VI. 26.)
Korm. rendelet iktatta be. Azt megelõzõen a sza-
bályozás határozottan öt évrõl rendelkezett. A
módosítás lehetõséget nyújt a munkáltatói jog-
kör gyakorlójának arra, hogy tetszés szerint en-
nél rövidebb idõre adjon magasabb vezetõi meg-
bízást.) A pályázatot a munkáltatói jogkör gya-
korlója írja ki, és köteles a Kulturális Közlöny-
ben közzétenni. A pályázati felhívás tartalmáról

a Korm. 7. § (5) bekezdés rendelkezik. E szerint
annak tartalmaznia kell a vezetõi megbízás fel-
tételeit, a juttatásokat, a megbízás kezdõ idõ-
pontját, a pályázat benyújtásának helyét és ha-
táridejét, ez utóbbi 30 napnál nem lehet rövi-
debb. A pályáztatónak biztosítania kell, hogy a
pályázat iránt érdeklõdõk a pályázatok elkészíté-
séhez szükséges tájékoztatást megkapják, az in-
tézményt megismerhessék. A pályázatot a be-
nyújtási határidõt követõ 30 napon belül kell
elbírálni.

Nyilvánvaló, hogy a pályázati eljárás kezdõ
idõpontját körültekintõen kell megállapítani, le-
hetõleg úgy kell számolni a Kulturális Közlöny
átfutási idejével és az azt követõ 30 napos vára-
kozási idõvel, hogy az új magasabb vezetõ sze-
mélyérõl még az elõzõ megbízatási idejének le-
járta elõtt dönteni lehessen, a bizonytalan átme-
neti helyzetet megelõzve.

A pályázati kiírással kapcsolatban megjegy-
zendõ, hogy az Mt. 80. § (1) bekezdés értelmé-
ben csak olyan pályázó kaphat magasabb ve-
zetõi megbízást, aki a pályázaton részt vett, és
a pályázati kiírás valamennyi feltételének meg-
felelt.

Mivel a közalkalmazotti kinevezés és a veze-
tõi megbízás a látszat ellenére két különálló jogi
helyzet, ezért külsõ pályázó esetén ez egyúttal
az illetõ intézményben fõkönyvtáros, könyvtáros
munkakörû közalkalmazotti álláshely betöltését
is jelentheti, határozott idejû vezetõi megbízás-
sal, míg belsõ (azaz már intézményi közalkal-
mazott) pályázó esetén csak vezetõi megbízatás
elnyerését.

Míg az intézményvezetõi pályázat sorsa a
fenntartó kezében van, az egyéb magasabb veze-
tõk esetében a pályáztatást a fõigazgató, igazga-
tó bonyolítja. Ez utóbbi esetben a döntési moz-
gásteret az intézményben betölthetõ üres állás-
hely megléte is befolyásolhatja, melynek hiányá-
ban csak �belülrõl� válogathat.

A pályázatot a munkáltatói jogkör gyakorlója
által felkért szakmai bizottság véleményezi. En-
nek két tagját nevesíti a Korm., a Közalkalma-
zotti Tanács és a reprezentatív szakszervezet által
delegált tagokat. A szakmai bizottság összetéte-
lét és létszámát egyebekben a munkáltatói jog-
kör gyakorlója állapítja meg. A szakmai bizott-
ság (�kuratórium�) természetesen nem dönt, ha-
nem véleményez. Az intézményvezetõi, maga-
sabb vezetõi megbízatást a munkáltatói jogkör
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gyakorlója adja, a vélemény figyelembevételé-
vel. Ahhoz lényegében nincs kötve, de gyakorla-
tilag ezt azt �eredményt� is befolyásolni képes
valamelyest a szakmai bizottság összetételének
meghatározásával.

Lényeges momentum, hogy amennyiben nem
a fenntartó a munkáltatói jogkör gyakorlója, azaz
nem intézményvezetõi megbízásról van szó �
fõosztályvezetõ kivételével �, a magasabb veze-
tõi megbízatás érvényességéhez a fenntartó egyet-
értése is szükséges. Példával illusztrálva, míg a
megyei könyvtár igazgatóját pályázat alapján a
megyei önkormányzat közgyûlése választja meg,
addig a szintén magasabb vezetõ igazgatóhelyet-
tes személyérõl, szintén pályázat alapján, a
könyvtár igazgatója dönt, ám az igazgatóhelyet-
tesi határozott idejû vezetõi megbízatást csak azt
követõen hozhatja létre, hogy a megyei közgyû-
lés az egyetértési jogát gyakorolta, és elfogadta
az igazgatói döntést. Ennek hiányában a sikerte-
len pályázat következményei szerint kell eljárni,
azaz a procedúrát meg kell ismételni.

A vezetõk esetében egyszerûbb a helyzet.
Megbízásuk nincs különleges eljáráshoz kötve,
és határozatlan idõre szól. A megbízást a mun-
káltatói jogkör gyakorlója, azaz az intézményve-
zetõ adja. Ez is kétoldalú dolog, a megbízást el
kell fogadni, hogy érvényes legyen, akarata elle-
nére tehát nem lehet valakit vezetõi beosztással
megbízni. A vezetõi megbízást � a magasabb
vezetõihez hasonlóan � írásba kell foglalni. Mind-
ehhez a vezetõ beosztásra elõírt, korábbiakban

ismertetett szakmai követelmények megléte szük-
séges.

A gazdasági vezetõ megbízási és képesítési
feltételeit tekintve különleges helyzetben van. A
Korm. 6. § (14) bekezdése értelmében a Korm.
képesítési elõírásai rá nem terjednek ki. Az Ámr.
18. § (1) bekezdése szerint központi költségve-
tési szervek (pl. a Kormány, annak kijelölt tagja,
a minisztérium, a költségvetésben fejezettel ren-
delkezõ országos hatáskörû egyéb szerv felügye-
lete alatt mûködõ költségvetési szerv) gazdasági
vezetõjét a költségvetési szerv vezetõjének (pl.
egy ide sorolható országos szakkönyvtár fõigaz-
gatójának) javaslatára a felügyeleti szerv vezetõ-
je (pl. miniszter) bízza meg határozatlan idõre,
illetve menti fel. Egyebekben a költségvetési
szerv vezetõje gyakorolja a munkáltatói jogokat.
Helyi önkormányzati önállóan gazdálkodó költ-
ségvetési szervnél a gazdasági vezetõt a költség-
vetési szerv vezetõje bízza meg. (Pl. megyei,
városi könyvtár igazgatója). 2000. január 1-jétõl
az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv
gazdasági vezetõjének szakirányú felsõfokú isko-
lai végzettséggel, vagy felsõfokú iskolai végzett-
séggel és emellett mérlegképes könyvelõi vagy ez-
zel egyenértékû szakképesítéssel kell rendelkeznie.

E rendelkezés tehát meghatározza a gazdasá-
gi vezetõk képesítési követelményeit, ennek
megfelelõen ez a megbízatás csak ilyen végzett-
séggel tölthetõ be. Így a munkáltatók, ha jogsze-
rûen akarnak eljárni, határidõvel kötelezik a
gazdasági vezetõjüket az elõírt képzettség
megszerzésére, és ennek megfelelõen állniuk kell
a képzés teljes költségét, mégpedig az Mt. 111. §
b) pontja alapján tanulmányi szerzõdés mellõzésé-
vel. (Lásd ehhez még a BH 2000. 268. jogesetet.)

Azonban a Korm. 16. § (1) bekezdés 4. fran-
cia bekezdése szerint a munkakör betöltéséhez
szükséges képesítés megszerzése alól véglege-
sen mentesíthetõ az a gazdasági magasabb veze-
tõ, vezetõ beosztást betöltõ közalkalmazott, aki
középfokú iskolai végzettséggel és felsõfokú
államháztartási vagy mérlegképes könyvelõi tan-
folyami végzettséggel rendelkezik, és legalább
tízéves szakmai gyakorlatot szerzett. Ennek a
rendelkezésnek mindössze az a szépséghibája,
hogy régebbi, mint a fenti képesítési követel-
ményt elõíró rendelkezés, ugyanakkor tekintettel
arra, hogy nem helyezték hatályon kívül: alkal-
mazható.

Dr. Horváth Sándor Domonkos
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A Fõvárosi Pedagógiai Intézet
ajánlata

Megjelent a Könyvtárhasználati órák videón
címû oktatási segédanyag. Hároméves kutatási
program eredményeképpen jött létre a video-
film-sorozat, amely a Nemzeti Alaptantervet és
a Kerettantervet követve a könyvtárhasználat ta-
nításához kíván módszertani segítséget nyújta-
ni. Szakmai szervezõi, rendezõi, Dán Krisztina
és Haralyi Ervinné a tantervelméleti és könyv-
tár-pedagógiai szakirodalomból jól ismert szer-
zõk. A segédlet aktualitását hangsúlyozza az a
körülmény, hogy az idén bevezetett helyi peda-
gógiai programokhoz a könyvtárhasználat terén
nem állnak rendelkezésre kellõ tapasztalatok, a
gyakorlatot közvetlenül bemutató taneszközök,
módszertani segédletek.

A Fõvárosi Pedagógiai Intézet szakmai irá-
nyításával szervezett fejlesztõ program kereté-
ben különbözõ típusú és szerkezetû iskolák
könyvtárostanárai és magyar szakos pedagógu-
sai vállalkoztak a könyvtárismereti foglalkozá-
sok megtartására.

A feldolgozott témakörök között megtalálha-
tók a könyvtárbemutató, a raktári rendet, a ké-
zikönyvtár könyvtípusait, az idõszaki kiadvá-
nyokat, a betûrendes leíró katalógus és az
információkeresõ nyelvek használatát megis-
mertetõ órák, valamint a különbözõ szövegtí-
pusok, az idõszaki kiadványok feldolgozását cél-
zó és a szellemi munka teljes folyamatát
bemutató foglalkozások. A sorozat együttes idõ-
tartama tíz óra. Az eredetileg két-két órás idõ-
tartamú programokból a nézõ szempontjából in-
formatív részek maradtak meg a videofilmen.

Minden foglalkozásról részletes órajegyzõ-
könyv készült, ezek megtalálhatók a Bevezetés
a könyvtárhasználat tanításába címû tantárgy-
módszertani kézikönyvben.

A videofilmek elemzéséhez, alkalmazásához
feltétlenül javasoljuk mindkét módszertani anyag
együttes használatát.

A videofilm-sorozat több formában is haszno-
sítható: gyakorlati segédeszközül szolgál a
könyvtáros-tanárok pedagógiai-módszertani to-
vábbképzéséhez, önképzéséhez, gyakorlati mun-
kájához, haszonnal alkalmazható a felsõoktatás-
ban könyvtár- és tanárszakon, valamint a
könyvtárhasználói felkészítésben. Alapvetõen
tantárgymódszertani segédlet, de bizonyos ele-
meit kiemelve jól alkalmazható a használói
képzésben is.

1. A középkori városi élet
Segédkönyvek és források a történelemórán
(6. évfolyam) 52�

 2. Raktári rend, fõbb állományegységek
Könyvtárhasználati szakóra

(5. évfolyam) 75�
 3. Kézikönyvtár, segédkönyvtípusok

Könyvtárhasználati szakóra
(5. évfolyam) 72�

 4. A csodaszarvas monda
A szépirodalmi és ismeretközlõ szövegtípusok
jellemzõi
Irodalomóra
(5. évfolyam) 60�

 5. A betûrendes leíró katalógus
Könyvtárhasználati szakóra

(7. évfolyam) 55�
 6. Könyvtárbemutató óra a középiskolában

Könyvtárhasználati szakóra
(9. évfolyam) 41�

 7. A tájékozódás hagyományos és korszerû eszközei
Könyvtárhasználati szakóra

(11. évfolyam) 36�
 8. Információkeresõ nyelvek

Könyvtárhasználati szakóra.
(11-12. évfolyam) 36�

 9. A szakmai tájékozódás forrásai
Nyomtatott és elektronikus sajtó használata magyarórán
(12. évfolyam) 92�

10. A reformkor
A szellemi munka technikája irodalomórán
(10. évfolyam) 70�

A sorozat ára: 13 000 Ft + 25% ÁFA
(a tíz kazettából álló csomag csak egyben vásárolható meg)

Még kapható

Dán Krisztina-Haralyi Ervinné:
Bevezetés a könyvtárhasználat tanításába

� módszertani segédanyag óraleírásokkal �
A kötet ára: 2400 Ft

Könyvtárhasználati órák videón

Megvásárolható illetve megrendelhetõ:

FPI Pedagógus Könyvesbolt

1088 Budapest, Vas utca 10.
Telefon: 338-2156/158 m., Fax: 292-3990

E-mail: csutor@fovpi.hu
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A könyvtárak
és a

területfejlesztés�
vidékfejlesztés

kapcsolatrendszere

Szakmai továbbképzés a
Móricz Zsigmond Megyei

és Városi Könyvtárban
2002. január 9�10.

A könyvtárak és a terület- és
vidékfejlesztés viszonyát, kap-
csolatát firtató témát azért tûz-
tük napirendre, mert � valljuk
be � szakmánk a maga klasszi-
kus, bár egyre szélesebb körû
szolgáltatásaival többé-kevésbé
még mindig burokban mûködik.
Holott a könyvtár az egyik leg-
demokratikusabb intézmény/in-
tézményrendszer � s az volt az
elmúlt évtizedekben is.

Tudjuk és érezzük, hogy a
könyvtári munka minden terü-
letén szembe kell néznünk
azokkal a kihívásokkal, melye-
ket a társadalmi-politikai-gazda-
sági változások folyamatai, a
piaci szemlélet terjedése, az
intézményrendszer átstrukturá-
lódása indítottak el.

Ez a könyvtári szolgáltatások
rendszerében is kedvezõ folya-
matot indukált, s mindezek a
nagyarányú telematikai fejlesz-
téseknek, a célirányos állami tá-
mogatásoknak, a jogszabályi
háttérnek és nem utolsó sorban
a szemléletváltozásnak köszön-
hetõk.

A kétnapos program folyta-
tása kívánt lenni annak az in-
tézményünk által három�négy
évvel ezelõtt elindított folya-
matnak, melyben a könyvtárak
lehetõségeirõl, a vidékfejlesztés
ügyérõl gondolkodtunk együtt
kollégáimmal és a téma avatott
szakembereivel.

1999 õszén a könyvtári na-
pok keretében egy konferenci-
án vitattuk meg a témát. Keres-
tük azokat a kapcsolódási,
együttmûködési lehetõségeket,
melyek szándékainkat erõsítik:

� a gyûjteményszervezés
� témafigyelõ szolgáltatá-

sok (a Megyei Fejlesztési Ügy-
nökségnek)

� továbbképzések
� cikkek írása
� pályázatok, tervek készí-

tése
� tanulmányutak
� részvétel az angol Nem-

zetközi Fejlesztésügyi Minisz-
térium megyénkben szervezett
területfejlesztési projektjében

Ezek azok a tevékenységi
területek, melyekkel célirányo-
san azt a gondolatot kívánjuk
erõsíteni, hogy a könyvtárak (is)
lehetnek a terület- és vidékfej-
lesztés prioritásai között szerep-
lõ információs infrastruktúra
alapintézményei. S ez csapat-
munkát igényel.

Ezt támasztják alá a témánk
szempontjából alapvetõ jogsza-
bályok is:

� A területfejlesztésrõl és a
területrendezésrõl 1996-ban el-
fogadott XXVI. törvény, mely
a kulturális terület fejlõdését az

átfogó országos és térségi terü-
letfejlesztési politika részévé
teszi, tekintettel az Európai
Unió regionális politikájához,
intézményrendszeréhez való
csatlakozás követelményeire. A
törvényben szerepel a fõváros
és a vidék között a gazdasági,
kulturális feltételekben megnyil-
vánuló jelentõs különbségek
mérséklése, különös tekintettel
az elmaradott térségek felzár-
kóztatására.

� E szellemiségben született
az 1997-es CXL., röviden kul-
turális törvény, mely alapelv-
ként a társadalom és a demok-
ratikus jogállam alapintézmé-
nyeként definiálja a könyvtára-
kat. Ennek értelmében a tele-
pülés meghatározó elemeként
mûködõ, az oktatást, kultúrát, a
gazdasági életet támogató infor-
mációs központ a könyvtár.

� Harmadikként, de nem
utolsó sorban az Európa Tanács
1996. évi, a könyvtárakról szó-
ló határozata, mely szerint;
��Európa minden országában
meg kell valósítani az informá-
ciós társadalmat� és ebben�
a könyvtáraknak aktív szerepük
van��

E sorok írója � egyben a
továbbképzés szervezõje � a
fenti gondolatokat megfogal-
mazva vezette fel a két nap
programját. Az egybegyûlteket
(elõadók, hallgatók) nem csu-
pán a szakmai érdeklõdés mo-
tiválta, de a tenni akarás is. A
Nemzeti Kulturális Alapprog-
ram Könyvtári Kollégiuma ál-
tal támogatott szakmai napunk-
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nak az volt a célja, hogy a meg-
szerzett elméleti tudással és
széleskörû gyakorlati ismeretek-
kel rendelkezõ könyvtárosok
bepillantást nyerjenek a terület-
fejlesztés szakmai alapismere-
teibe, azt alkalmazni tudják a
könyvtári és információs fej-
lesztésekben, a szolgáltatások-
ban, s szûkebb környezetükben,
településükön közvetve segítsék
a gazdaságfejlesztést.

A meghívott elõadók a téma
avatott szakemberei voltak, akik
rendkívül széleskörû szakmai
ismeretekkel, tágabb horizont-
ba ágyazva vázolták fel a terü-
let- és vidékfejlesztés kapcso-
latrendszerét, a humán infra-
struktúra s a könyvtárak szerep-
körét. A sokak számára újszerû
téma, a szembesülés a minõsé-
gi elvárásokkal, a lehangoló
tényekkel, a térségi/régiós ada-
tokkal, párbeszédet indított a
kollégák között, melyet az elõ-
adások dinamizmusa, közvet-
lensége, az adaptálható ötletek
sora csak segített. Ez a beszá-
moló csupán ízelítõt adhat az
ott elhangzottakból, a szakem-
berek elõadásai pedig ösztön-
zést a kérdéskör további tanul-
mányozásához.

A területfejlesztés
intézményrendszere,

törvényi háttere

Ezzel a címmel Nagy Lász-
ló, a Megyei Területfejlesztési
Tanács Megyei Fejlesztési Ügy-
nökség igazgatóhelyettese adott
áttekintést. Elöljáróban elmond-
ta, hogy örömmel vállalta és
fontosnak tartja a könyvtár ál-
tal napirendre tûzött témát. Mint
mondta, nem kell mindenkinek
területfejlesztési szakembernek
lennie, nem is lehet, de az kell
és bizonyos foglalkozásoknál �

a könyvtárosok számára külö-
nösen � indokolt, hogy olykor
a menedzseri feladatokkal pár-
huzamosan e fogalmakat is is-
merjék. Elõadásában felvázolta
a magyar területfejlesztés elõz-
ményeit az 1985-ös országgyû-
lési határozattól az 1996-ban
megjelent területfejlesztési tör-
vényig, s ismertette az ezekhez
rendelt intézményrendszert és
annak feladatait. A volt keleti
blokkban a magyarországi volt
az elsõ törvényi szintû szabá-
lyozás, mely rendkívül jó indít-
tatással bírt. A különbözõ terü-
letek � mint területfejlesztés,
vidékfejlesztés, környezetgaz-
dálkodás stb. � egységes keze-
lése pozitív fejlõdési folyama-
tot indított el. Új intézménye-
ket, fogalmakat vezettek be,
megjelentek az országos, majd
a megyei területfejlesztési taná-
csok, a kistérségi fejlesztési tár-
sulások, statisztikai térségek/
egységek. Ezek az európai uni-
ós elvárásoknak megfelelõen
alulról építkeznek. Szólt az EU
fogalomrendszerében kulcsfon-
tosságú decentralizációról, mely
egy új típusú gondolkodást je-
lent, s melynek következménye-
ként a települések, térségek
anyagi támogatáshoz juthatnak
valamely feladat megoldására.
Hasonlóképpen fontos az 1994-
ben indult PHARE, mely egy
új szemlélet kialakítását, a pá-
lyáztatás intézményrendszeré-
nek megismerését, az ez iránti
fogékonyságot segítette. Emlí-
tést tett néhány, az EU-ban
gyakran használt fogalomról,
melynek a hazai viszonyok kö-
zötti érvényesítése szükségsze-
rû, mint például a szubszi-
diaritás, az adott térség felada-
taiban legideálisabbnak vélt
szint, az erõforrás-koncentráció
elve, a partnerség elve. Szá-

munkra fontos mozzanatként
emelte ki, hogy a 2000-ben
módosított területfejlesztési tör-
vényben (1996. évi XXVI. tv.)
megjelent a vidékfejlesztés mint
fogalom, a kistérségek, valamint
megjelentek a regionális fejlesz-
tési programok, a SAPARD.

Az elõadó hangsúlyozta,
hogy a vidékfejlesztés (rural
development) nem azonos a
területfejlesztéssel és az ag-
rárium fejlesztésével, nem iga-
zán tisztázódtak még a fogal-
mak, sokszor keverednek. Fi-
gyelmünkbe ajánlotta a regi-
onális szinten felállított SA-
PARD irodák tevékenységének
megismerését. (Az Észak-alföl-
di Regionális Iroda központja
Nyíregyházán van.)

Milyen lesz a jövõ? � tette
fel a kérdést összegzésként. �
Csak olyan intézményhálózattal
lehet Magyarország az EU tag-
ja, mely segíti a különbözõ fej-
lesztések egymásra épülését, a
partnerség nyújtotta lehetõségek
minél szélesebb körû kiaknázá-
sát és illeszkedését a vidékfej-
lesztési stratégiákhoz.

A hazai könyvtárügy
az integrálódó európai

könyvtárügyben

Dr. Skaliczki Judit, a Nem-
zeti Kulturális Örökség Minisz-
tériuma könyvtári osztályának
vezetõje szakmai, ágazati meg-
közelítésben szólt a könyvtárak-
nak a szûkebb társadalmi kör-
nyezetük stratégiai fejlesztésé-
ben vállalt szerepérõl.

Stratégiai tervezés, hazai
könyvtári rendszer

Elõadásának elsõ részében
arról beszélt, hogy az említett
szerepvállaláshoz a könyvtárak-
nak is rendelkezniük kell stra-
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tégiai tervvel, mely megfogal-
mazza az adott könyvtár átfogó
célját (misszióját), s ehhez iga-
zítva a megvalósítandó célokat
és a kulcsfontosságú területe-
ket. Kiemelte a stratégiai terve-
zés fõbb jellemzõit, a folyama-
tosságot, a cselekvés- és jövõ-
orientáltságot, a közös célkitû-
zésen alapuló csoportmunkát, a
rendszerszemléletet. Részlete-
sen beszélt ezek elemeirõl, a
tervezési folyamat kialakításá-
ról, a makro- és mikrokörnye-
zet tanulmányozásáról. Ez utób-
biban � mondta � mi, könyvtá-
rosok nagyon-nagyon gyengék
vagyunk. Elemzések, vizsgála-
tok értékelése nélkül nem kap-
hatunk reális képet a könyvtár
tevékenységérõl, szolgáltatásá-
ról, a környezettel való kapcso-
latáról stb.

Azt a bizonyos jövõképet, a
célokat, a fejlesztendõ, priori-
tásra szánt területeket csak
konkrét cselekvési tervekkel,
felelõsök és idõpontok megha-
tározásával, a változásokhoz
történõ folyamatos alkalmazko-
dással vagyunk képesek elérni.
A nyitottság, a kapcsolatterem-
tõ készség, a szakmai és a kü-
lönbözõ szakterületek közötti
párbeszéd, a fórumok, tovább-
képzések mind a stratégiai ter-
vezés részét képezik. Ennek
haszna az intézmény egész te-
vékenységrendszerében és a
munkatársak közérzetében is
megnyilvánul.

A stratégiai terv elemeinek
ismertetésekor kiemelte a
PGTT analízist, a politikai,
gazdasági, társadalmi, techno-
lógiai tényezõk elemzésének
jelentõségét.

Óriásiak azok a lehetõségek,
melyek a könyvtárak számára
adottak, de félõ, hogy a társa-
dalmat érintõ lényeges folyama-

tokból ki fog maradni sok
könyvtár. Európai trend, hogy
információs társadalomban
élünk. A könyvtárak szerepe
éppen ezért felértékelõdött vagy
felértékelõdhet, nagy a könyv-
tárakon számon kérhetõ felelõs-
ség. Amelyik könyvtár ezt nem
érzi, az nem lesz.

Hatalmas ma a könyvtárak
közötti különbség, s félõ, hogy
mindinkább nõni fog. S ha ér-
téktelen lesz a könyvtár, nem
kap támogatást.

Az európai integráció infor-
mációs bázisai a könyvtárak

A közös cél az információs
társadalom és a tudás alapú tár-
sadalom megteremtésének segí-
tése � folytatta elõadását immár
egy másik aspektust vizsgálva
Skaliczki Judit. Ennek kulcssza-
vai: egységesedés � különbözõ-
ség � együttmûködés � demok-
rácia. A könyvtár új szerepkö-
rében információs bázissá vá-
lik, biztosítja a társadalom tag-
jai számára a tudásanyagot, a
szabad hozzáférést, és az infor-
mációs központ mellett innová-
ciós központ is lesz.

A hálózati együttmûködés
valódi esélyegyenlõséget te-
remthet, az oktatást, átképzést,
továbbképzést segítõ alapintéz-
ménnyé válik. E változás hatá-
saként megtörténik a könyvtár
újabb szerepváltása, mely alap-
vetõen megváltoztatja társadal-
mi helyzetét.

E helyzetben a könyvtáros is
új szerepet kap: információs
menedzser, tudás menedzser és
kommunikációs menedzser
lesz. Akkor válik a XXI. száza-
di könyvtár a társadalmi és gaz-
dasági változásokat elõsegítõ és
azokat katalizáló intézménnyé.
Rajtunk is múlik, hogy ez így
legyen.

Az EU-csatlakozás elõtt
rendelkezésre álló

alapok

Az elhangzott elõadások tar-
talmi, lényegi mondanivalóját
csak erõsítette Szilágyi György,
a Megyei Fejlesztési Ügynök-
ség vezetõ menedzsere. A csat-
lakozás elõtt rendelkezésre álló
alapokról adott átfogó tájékoz-
tatójában bepillantást kaphat-
tunk a különféle céltámogatá-
sok rendszerébe.

A könyvtáraknak tudniuk
kell azokról a folyamatokról,
melyek a gazdasági, társadalmi,
kulturális fejlõdést befolyásol-
ják. Az ország vidéki területei-
nek fejlesztését, az ott élõk
munka- és életfeltételeinek ja-
vítását sokféle szaktudás, tevé-
kenység és forrás igyekszik
szolgálni.

Az Európai Unióhoz való
csatlakozás útján számos törek-
vés irányul a strukturális alapok
fogadására való felkészülésre. E
továbbképzés e lehetõségekrõl,
forrásokról is adott tájékoztatást.

A fogadókészséghez, az új
ismeretek, fogalmak feldolgozá-
sához szemléletváltozás, nyi-
tottság szükséges, s bizonyos
alapelvek és célok tisztázása.

Ilyenek:
� a fenntartható fejlõdés,
� a partnerség,
� a programozás
� és a forráskoordináció,

hogy csak néhányat említsünk
a legfontosabbak közül. Ezen
elvek érvényesülése erõsíti a
társadalmi és a gazdasági haté-
konyságot egyaránt.

Meg kell tanulniuk a könyv-
tárosoknak is, hogy egyes szak-
mai célok megvalósításakor a
projektfinanszírozás helyett a
programfinanszírozás elvét
kövessék.
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A továbbiakban ismertette az
EU-csatlakozás elõtt rendelke-
zésre álló strukturális alapokat:

� Európai Regionális Fej-
lesztési Alap

� Strukturális Alapok
� Kohéziós Alap
� Európai Szociális Alap

A felhasználás célterületei:
� a súlyosan elmaradott ré-

giók;
� a hanyatló ipari területek;
� a munkaerõpiacon hátrá-

nyos helyzetû rétegek;
� ipari szerkezet átalakítása;
� a vidéki régiók segítése;
� mezõgazdasági szerkezet

átalakítása;
� hátrányos helyzetû tér-

ségek;
� a ritkán lakott északi te-

rületek támogatása.
Az elõcsatlakozási alapok

megoszlását tekintve a PHARE
50%-át, az ISPA 33%-át, a
SAPARD 17%-át adja a támo-
gatásoknak.

A PHARE két fõ célterülete
a helyi gazdaságfejlesztés és az
emberi erõforrás fejlesztése. Ez
utóbbit a könyvtárszakmai fej-
lesztési lehetõségek szempont-
jából is figyelmünkbe ajánlotta
az elõadó. Az unió által meg-
határozott fejlesztési irányok �
mint az egyenlõ esélyek bizto-
sítása, a tudás alapú társadalom
� a mi törekvéseinkbe illenek,
érdemes figyelni a pályázati
lehetõségeket.

A SAPARD a mezõgazdaság
és vidékfejlesztés érdekében
felhasználható közösségi támo-
gatási eszközrendszer a csatla-
kozási folyamatban. Prioritásai
közül a könyvtári területre is
érvényesíthetõ vidékfejlesztési
célkitûzés kínál számunkra le-
hetõséget, mint

� a humán infrastruktúra
fejlesztése,

� az innovációs tevékeny-
ségek,

� az információs társadalom
kialakításának segítése,

� közösségépítés, -fejlesztés.
Az ISPA a környezetvédel-

mi beruházások és intézkedések
elõsegítését támogató elõcsatla-
kozási alap.

Szilágyi György másnap egy
interaktív tréningen a projekt-
menedzselés fõbb tényezõivel
ismertette meg a kollégákat,
ráirányítva a figyelmet a pályá-
zatkészítési, forrásszerzési irá-
nyok, praktikák, együttmûködé-
sek/partnerségek magyar gya-
korlatára, illetve az európai
uniós elvek érvényesítésére.

Kistérségi
differenciálódás

és a kistérségek szerepe
Szabolcs-Szatmár-Bereg

megyében

A továbbképzés másnapján
Tisza András vezetõ menedzser
(szintén a Megyei Fejlesztési
Ügynökségtõl) volt a meghívott
vendégünk. A kistérségi társu-
lásokról, az egész megye gaz-
dasági, gazdaságfejlesztési hely-
zetérõl beszélt. Dinamikus, a
hallgatóságot ugyancsak magá-
val ragadó elõadói stílusa, mon-
danivalójának töménysége szin-
te elfeledtette velünk, hogy már
egy órával �túllépte� az elõadá-
sára szánt idõt. A sokszor saj-
nos lehangoló statisztikai ada-
tokkal, tényekkel alátámasztott
mondanivalója � a különbözõ
fejlesztési programokban lévõ
lehetõségeket tekintve � még-
iscsak pozitív, bizakodó végki-
csengésû volt.

A legkeletibb �Nyugat�-ként
emlegetett megyérõl elõször
társadalmi, gazdasági összefüg-
gésben adott átfogó tájékozta-

tást. Szabolcs-Szatmár-Bereg a
népesség szempontjából a har-
madik megye, a lakosság egy-
ötöde Nyíregyházán él. Az
arány ugyanaz, mint az ország
és Budapest között. Területét
tekintve a hatodik helyen van.
A 228 településbõl a húsz vá-
ros � bár igen eltérõek � nem
tekinthetõ soknak. A három
országgal határos megye vi-
szonylag kevés határállomással
rendelkezik, melyet jó lenne
hathatósabban kihasználni a
nemzetközi gazdasági kapcso-
latok fejlesztésében. A rend-
szerváltás idején 45 százalékos
munkanélküliség mára 13,8 szá-
zalék, melyet országos szinten
sajnos még mindig a legmaga-
sabbak között tartanak számon.

Minden bizonnyal ez a sú-
lyos gazdasági helyzet motivál-
ta a területfejlesztéssel foglal-
kozó szakembereket, hogy
1996�97-ben ebben a megyében
dolgozzák ki a rendszerváltás
után elsõként a megyei terület-
fejlesztési koncepciót és prog-
ramot. Számunkra biztató lehe-
tõségként az érintett szerveze-
tek között megnevezve a könyv-
tárakat is.

A megyében nagyon tudatos
kistérségi megerõsítés folyik. A
tizenhét kistérségi társulás (is-
mertetését ld. a Könyvtári Kis
Híradó 2000/3. számában) tag-
jainak � önkormányzatok, vál-
lalkozók, nonprofit, civil szer-
vezetek � együttmûködése a
partnerségen alapul. Az ily
módon megvalósuló kapcsolat-
rendszer ad lehetõséget és esélyt
a különbözõ európai uniós for-
rások, fejlesztési támogatások
elnyerésére. E kapcsolatrend-
szerben, a nonprofit szférában
kell/kellene a kultúrának, a
könyvtáraknak erõteljesebben
keresniük a helyüket, egy-egy
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nagyobb kistérségi fejlesztési
projekt kisebb elemeiként ve-
hetnének részt benne. De azt is
látni kell, hogy az esélyegyen-
lõségre, kiegyenlítésre törekvõ
támogatási rendszerek a kistér-
ségek gazdaságfejlesztési, kör-
nyezetvédelmi stb. beruházása-
ira adnak esélyt, ám sajnos a
közmûvelõdési terület igen hát-
rányos helyzetben van e támo-
gatási rendszerek igénybevéte-
lét illetõen.

A millenniumi támogatások
biztosítottak forrásokat a kultu-
rális szféra számára is (a me-
gyében pl. a könyvtáraknak,
múzeumnak, levéltárnak), mára
azonban sajnos az ilyen volu-
menû kultúratámogatási forrás
csökken. Nagyobb mérvû,
komplex felzárkóztatási támo-
gatásokra lenne szükség a tér-
ségek számára. Tisza András
kiemelte a civil szervezetek
szerepét. Ezek azok a szerve-
zetek, melyek �sok pénzt hoz-
hatnak a térségbe�, amely jelen-
tõs támogatásra számíthat/na/ az
Európai Uniótól.

A kép, melyet az elõadó fel-
rajzolt, vegyes. Tények, nehéz-
ségek, realitások és esélyek.
Mindegyikkel számolnunk kell.

Az elhangzott elõadások
mindegyikébõl �kiéreztük�,
hogy melyek azok a fejlesztési
prioritások, területek, melyek-
hez a könyvtárak a maguk sa-
játos eszközrendszerével csatla-
kozni tudnak.
Ezek:

� a kommunikációs infrast-
ruktúra,

� az üzleti infrastruktúra
fejlesztése,

� az internet,
� a humán erõforrás fejlesz-

tése,
� az életminõséget befolyá-

soló infrastruktúra fejlesztése,

� magyar vállalkozói bázis
fejlesztése,

� az elmaradott térségek
fejlesztése,

� felkészülés az EU-csatla-
kozásra; régiómarketing, befek-
tetés-ösztönzés.

E területek a közös koncep-
ciókban való gondolkodást sür-
getik. A kulcsszó az együttmû-
ködés, s a sokféle szerepkört
betöltõ � fõleg a nagyobb tele-
püléseken mûködõ � könyvtá-
raknak erre egyre inkább fel kell
készülniük. Partnerekké kell
válnunk, egy-egy nagyobb pro-
jekt meghatározó szereplõivé,
és meg kell felelnünk a minõ-
ségi elvû elvárásoknak.

A továbbképzés résztvevõi �
mintegy negyvenen � Szabolcs-
Szatmár-Bereg megye városi és
községi könyvtáraiban dolgozó,
felsõfokú szakmai végzettséggel
rendelkezõ, vezetõ könyvtáro-
sok voltak. Az elõadás segéd-
anyagait a résztvevõk a helyszí-
nen megkapták, s minden bi-
zonnyal jól hasznosíthatják
majd õket az ismeretek �elren-
dezéséhez�. S mint ahogy tör-
tént is a program második nap-
jának végén, nem siettek a vo-
nathoz, nem rohantak el a kol-
légák (ami olykor elõfordul),
vélemények, kérdések, megol-
dásra váró problémák, sok
szempontú mérlegelést, döntést
igénylõ kérdések kerültek szó-
ba. Reméljük, folytatása követ-
kezik.

Zselinszky Lászlóné
Móricz Zsigmond Megyei

és Városi Könyvtár

Hírlap-
könyvtár

Amikor id. Szinnyei József fel-
figyelt a hírlapok és folyóiratok
cikkeinek határtalan forrásérté-
kére, mindenekelõtt ezek fenn-
maradását igyekezett biztosíta-
ni. Ennek érdekében, 1880-ban
a Honban, Alapítsunk hírlap-
könyvtárakat címmel felhívás-
sal fordult a magyar néphez,
elsõsorban a könyvtárosokhoz �
könyvtárõrökhöz.
Szorgos, szívós munkával maga
is szervezésbe kezdett, és Tre-
fort Ágost közoktatásügyi mi-
niszter támogatásával és az ál-
tala kiadott rendelet nyomán
1884-ben megalapította a Nem-
zeti Múzeum Hírlapkönyvtárát,
ahová összegyûjtötte az addig
a Nyomtatvány tárban elhelye-
zett, mostohán kezelt dokumen-
tumokat, a hírlapokat. Elsõdle-
ges célja tehát a meglévõ állo-
mány gyarapítása, a magyaror-
szági hírlapanyag gyûjtésének
és megõrzésének megszervezé-
se volt. Olykor személyesen
vagy levélben kereste fel a
nyomdákat, szerkesztõségeket,
kiadóvállalatokat, hogy a hírla-
pok beküldésére, a hiányok pót-
lására buzdítsa õket.

A Hírlapkönyvtár szépen
gyarapodott. Lassan magába
gyûjtötte � az évkönyveket ki-
véve � valamennyi idõszakosan
megjelenõ kiadványunkat, fo-
lyóiratokat, hírlapokat egyaránt.
Szinnyei megfelelõ, többoldalú
feltárásukról is gondoskodott,
elsõsorban õ maga, majd mun-
katársai és követõi folytatták ezt
a munkát.

A Hírlapkönyvtárban a gaz-
dag gyûjtemény mellé lelkes és
szorgos munkatársak szegõdtek
(Kereszty István, Fitos Vilmos,
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Goriupp Alíz, Dezsényi Béla
stb.) A Hírlapkönyvtár � majd
Hírlaptár � szép lassan a sajtó-
feltárás, sajtókutatás, sajtótörté-
net és az oktatás fontos mûhe-
lyévé vált. Mindenkori munka-
társai jó szakmai és baráti lég-
körben, nagy-nagy szakértelem-
mel és elkötelezettséggel végez-
ték munkájukat, a gyarapítástól
az olvasók kiszolgálásáig. Saj-
nos ez az �állam az államban�
a 60-as évek elején kezdett sze-
met szúrni a hatóságoknak,
ezért politikai okból � de ter-
mészetesen megtalálva hozzá a
megfelelõ szakmai indokokat is
� fokozatosan felszámolták a
különálló szervezetet, megszün-
tették az egységes szemléletû,
tapasztalt szakemberek által irá-
nyított mûhelymunkát. Ma már
mindenki tisztában van vele,
hogy ez a lépés elhibázott volt,
mindannyian érezzük káros kö-
vetkezményeit. Az állomány
nem volt többé különgyûj-
temény, de természeténél fog-
va nem válhatott igazán a törzs-
gyûjtemény részévé sem. Már
ez a tény is súlyos következ-
ményekkel járt, de legsúlyosab-
ban a szakembergárdát érintet-
te a speciális szakismeretet
igénylõ munkafolyamat részte-
vékenységekre bomlásával.
Következményeinek negatív
voltát � mi, az e területen dol-
gozók � mindannyian éreztük
már. A döbbenet 2000. január
27-én ért bennünket könyvtá-
runk sajtótájékoztatóján, a Ma-
gyar Újságírók Országos Szö-
vetségének székházában. Itt egy
újságíró feltette a kérdést, �ho-
gyan lehetséges az, hogy a Szé-
chényi Könyvtárban található az
ország legnagyobb és leggazda-
gabb periodika gyûjteménye, és
ehhez képest az itt dolgozó
munkatársak nem végeznek ér-

zékelhetõ mértékû sajtótörténe-
ti kutatást.� Sajnos találva érez-
tük magunkat! A kérdésre sok-
féle magyarázat létezik, egy
közülük az, hogy hiányzik a
szakmai mûhely, amelynek han-
gulata inspirál, elvár és köve-
tel. A kérdés a sajtótörténeti
kutatásról szólt, de ha jobban
meggondoljuk, általában a
periodikumokkal való foglalko-
zás kap kevés � és egyre keve-
sebb � szót a könyvtáros társa-
dalom orgánumaiban és össze-
jövetelein.

2000. április 14-én az Orszá-
gos Széchényi Könyvtár �hír-
lapõrei� (hajdani hírlaptárosok)
� sajtótörténészek, irodalomtör-
ténészek, egyetemi oktatók és
médiaszakemberek bevonásával
� beszélgetést szerveztek a saj-
tótörténet, sajtókutatás helyze-
térõl, a kutatások fontosságáról,
lehetõségeirõl, valamint a szak-
mai utánpótlás-nevelés kérdésé-
rõl. A jelenlévõk örömmel üd-
vözölték a könyvtárosok kezde-
ményezését, hogy �amúgy vir-
tuális módon� alakuljon egy új
�hírlapkönyvtár�, amelynek ál-
lományába értjük a bárhol meg-
jelent vagy megjelenõ idõszaki
kiadványokat, munkatársai közé
pedig odaképzeljük, odavárjuk
azokat a szakembereket, akik-
nek mindennapi munkája, ér-
deklõdési köre a hírlapokhoz,
folyóiratokhoz kapcsolódik.
Közös célunk, hogy segítsük
egymás munkáját, felhívjuk a
figyelmet az idõszakosan meg-
jelenõ kiadványok fontosságá-
ra, a nemzeti sajtóirodalom
problémáira, történeti és egyéb
értékeire.

Már az elsõ találkozón fon-
tos kérdések vetõdtek fel: Szé-
chényi Ágnes irodalom- és saj-
tótörténész az oktatásról, Ke-
nyéri Kornélia könyvtáros, saj-

tótörténész a megyei sajtóbibli-
ográfiák kérdésérõl, Voit Krisz-
tina sajtótörténész az akkor
megjelenés elõtt állt Budapesti
sajtó adattárról, Buzinkay Géza
történész, sajtótörténész pedig
egy új folyóiratról � a Magyar
Médiáról � számolt be a jelen-
lévõknek. Urbán László iroda-
lomtörténész a hírlapoknak az
irodalomtörténeti kutatás szá-
mára nélkülözhetetlen forrásér-
tékérõl szólt. Dörnyei Sándor
bibliográfus, kutató felhívta a
figyelmet arra, hogy a sajtótör-
téneti kutatáshoz szükség lenne
a segédletek � sajtóbibliográfi-
ák, sajtórepertóriumok � feltá-
rására, összegzésére is, amely-
nek elkészítését Lakatos Éva
bibliográfus, könyvtáros, meg-
jelentetését pedig Buzinkay
Géza és a Magyar Média vál-
lalta magára. Kocsy Lászlóné
egy kiállítás álmát osztotta meg
a jelenlévõkkel, amelyet a Hír-
lapkönyvtár megalapításának
2004-ben esedékes 120. évfor-
dulójára lehetne létrehozni, ter-
mészetesen fiatal kutatók, egye-
temisták bevonásával.

A jól sikerült elsõ összejö-
vetelt számos újabb követte,
különféle � a hírlapkönyv-
tárosok számára fontos és érde-
kes � témákban. 2000. június
8-án Buzinkay Géza fõszerkesz-
tõ ismertette a Magyar Média
címû folyóiratot, bemutatva
célkitûzéseit, a megjelenés elõtt
álló 2. számát, valamint beava-
tott a szerkesztés kulisszatitka-
iba. Ugyancsak ez alkalommal
hallhattunk egy rendkívül érde-
kes elõadást, Kell-e nekünk az
emigrációs magyar sajtó bibli-
ográfiája? címmel, amelyet
Nagy Csaba, a Petõfi Irodalmi
Múzeum fõosztályvezetõje tar-
tott. A címben feltett kérdésre
természetesen mindannyian tud-
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tuk a választ, hogy bizony kell.
Az azóta megjelent kötet �for-
galma� egyértelmûen bizonyítot-
ta is ezt.

A harmadik találkozónak �
2000. október 4-én � egyetlen
témája volt: a megyei sajtóbibli-
ográfiák jelene és jövõje. A tájé-
kozódó jellegû tanácskozásra ti-
zenkét megyei könyvtárból ér-
keztek szakértõk. Ennek meg-
szervezésére Kenyéri Kornélia �
elsõ találkozónkon elhangzott �
felszólalása indított bennünket, õ
ugyanis akkor felvetette egy kö-
zös CD-ROM elkészítésének
gondolatát. A jelenlévõk meg-
hallgatták Horváth Józsefnek, a
Kisfaludy Károly Megyei
Könyvtár tudományos munkatár-
sának beszámolóját az elõkészü-
letben lévõ Gyõr-Moson-Sopron
megyei retrospektív sajtóbibliog-
ráfia összeállítása során szerzett
tapasztalatairól. A jelenlévõk, a
hozzászólók egyetértettek abban,
hogy bizony fontos és szükséges
lenne a meglévõ, különbözõ �év-
járatú�, módszerû és tartalmú
megyei sajtóbibliográfiák vala-
milyen formában való kiegészí-
tése, egységesítése és rendelke-
zésre bocsátása.

A negyedik találkozóra 2000.
december 8-án került sor. Ez
alkalommal Széchényi Ágnes
összegezte oktatói tapasztalatait,
Hogyan lehet sajtótörténetet ta-
nítani Budapesten és vidéken
címmel. Ezt követõen a külpoli-
tikai sajtó témája került teríték-
re: Major Zoltán történész A
külpolitikai közgondolkodás fó-
rumai, forrásai (témái, alakítói),
Heiszlerné Karpiák Teréz, a
Külügyminisztérium könyvtáro-
sa pedig A külügyi könyvtár és
sajtódokumentációs feladatai
címmel tartott érdekes elõadást.
Ötödszörre 2001. április 6-án
találkoztunk, amikor a határon
túli magyar sajtó egy-egy szele-
térõl hallhattunk elõadást. Horák
Mária, az Országos Széchényi
Könyvtár munkatársa, a Nemzet-

õr mint a magyarságtudat meg-
jelenítõje � szellemi honvédelem
címmel tartott érdekes beszámo-
lót az 1956 decemberétõl máig
megjelenõ müncheni lapról és a
körötte szervezõdött kulturális
�intézményrõl�, amelyet Tollas
Tibor költõ irányított negyven
éven keresztül, egészen haláláig.
Második elõadóként körünkben
üdvözölhettük Sinkovits Pétert, a
Magyar Szó hajdani fõszerkesz-
tõjét és mai budapesti tudósító-
ját, aki a vajdasági magyar saj-
tóról tartott érdekes összefogla-
ló elõadást.

Ezt követõen, 2001. május 15-
én egy �kihelyezett� találkozóra
került sor Gyõrben, a Kisfaludy
Károly Megyei Könyvtár könyv-
bemutatóján. A bemutatott kötet:
Gyõr-Moson-Sopron megye idõ-
szaki sajtójának bibliográfiája
(1779�1995) � valamint fogad-
tatása �, az elhangzott elõadások
végre azt bizonyították, hogy
igenis van igény az effajta mun-
kákra. Mi, szakemberek mind-
annyian tudjuk ezt, de nem árt,
ha erre idõnként a közvélemény
figyelmét is ráirányítjuk. A ma-
gyar sajtó kezdetének 2005-ben
esedékes háromszázadik évfordu-
lója közeledtével különösen fon-
tos az idõszaki kiadványok �szé-
nájának rendbetétele�. Ezen az
igen jó szakmai tanácskozáson
mindannyian érezhettük, hogy
vannak még elkötelezett, lelkes
sajtóbibliográfusok, �hírlap-
könyvtárosok�. Ám azt is vala-
mennyien tudjuk, hogy a �bol-
dogsághoz� mindez kevés. A
szakmát újra meg újra szembe-
sítenünk kell azzal, hogy a ma-
gyar sajtó teljes körû, retrospek-
tív összegzésével adósak va-
gyunk, a közvéleménnyel pedig
tudatnunk kell, hogy kellõ figye-
lem és támogatottság hiányában
adósok is maradunk.

2001. szeptember 28-án az
idõszaki kiadványok külsejérõl
és tartalmáról, illetve ezek össz-
hangjáról beszélgettünk ���s

csak az jár igaz úton, ki szép-
pel köti össze a� jót� (Bajza
József: Athenaeum) címmel.
Az elsõ elõadó Kocsy Lászlóné
hírlapkönyvtáros volt, aki saj-
tótörténeti keretben vázolta a
szempontokat és tett összeha-
sonlítást a korábbi és mai sajtó
jellegzetességei között.

Utána Rigó Béla fõszerkesztõ
beszélt a Kincskeresõ címû, szép
és jó irodalmi gyermeklapról. Ez
az elõadás részben már kapcsoló-
dott következõ tanácskozásunkhoz.

A Gyermeklapok, ifjúsági la-
pok, és olvasóik az olvasás évé-
ben c. szakmai találkozóra 2001.
december 14-én került sor. Az
elõadók: Bácsvári Anna hír-
lapkönyvtáros (OSZK), Kucska
Zsuzsa (gyermekkönyvtáros,
FSZEK) és Nagy Attila (olvasás-
szociológus, Könyvtári Intézet).
A gyermekkönyvtárosokkal és
lapszerkesztõkkel kibõvült társa-
ság jó hangulatban, nagy érdek-
lõdéssel hallgatta az igen érté-
kes, érdekes elõadásokat. A szak-
emberek észrevételei ismét bizo-
nyították a sajtó fontosságát, rá-
irányították a figyelmet nevelõ
vagy ártó hatására. Nekünk,
könyvtárosoknak különösen fi-
gyelnünk kell az olvasási kultú-
rára gyakorolt negatív hatások-
ra, következményekre.

A hírlapkönyvtárosok találko-
zói � amelyeket többnyire az
Országos Széchényi Könyvtár
nyolcadik szinti társalgójában
tartunk � mindig jó hangulatban,
igazi szakmai légkörben folynak,
az elõadások értõ fülekre talál-
nak, és valóságos szakmai mû-
hely érzését keltik.

A �hírlapkönyvtár� virtuális,
tehát szeretettel várunk �falai�
közé mindenkit, akit érdekel ez
a �mindenre képes� dokumen-
tumfajta, amelyet a könyvtárosok
általában a feldolgozó munka
rémének tartanak, ám fontossá-
gát mindannyian jól ismerjük és
elismerjük.

Kocsy Anikó
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Új
kezdeményezések

egy kisváros
gyermek-

könyvtárában
2001-ben a komáromi gyermek-
könyvtárba beíratkozott olvasók
száma húsz százalékkal, a
könyvtárlátogatók száma pedig
a háromszorosára nõtt. Kisvá-
rosként erre az eredményre jog-
gal lehetünk büszkék, annál is
inkább, hogy a fenntartói támo-
gatásunk ebben az évben soha
nem tapasztalt módon, a mini-
málisra zuhant.

Hogyan értük ezt el? Kihasz-
nálva az NKA pályázatát, szé-
leskörû programsorozatot hir-
dettünk minden korosztály szá-
mára. Bevontuk �látókörünkbe�
az óvodákat, a kicsiknek rajz-
pályázatot és szórakoztató
könyvtári foglalkozásokat szer-
veztünk. Szorosabbra fûztük a
kapcsolatunkat az iskolákkal is.
Nem telt el úgy nap, hogy ne
jött volna könyvtárlátogatásra
egy osztály a gyermekkönyvtár-
ba. Ezek a foglalkozások nem
kifejezetten könyvtári jellegûek
voltak, sokkal inkább �kihelye-
zett� órák (technika, történelem,
irodalom, nyelvtan stb.), de ter-
mészetesen felhasználtuk a
könyvtár állományát a foglalko-
zások színesebbé tételéhez.
Régi tapasztalat, hogy azok a
gyerekek, akik otthon nem kap-
nak indíttatást arra, hogy a
könyvtárba betegyék a lábukat

(és itt elsõsorban azokra a gye-
rekekre gondolok, akiknek ott-
hon minden �kötelezõ� megvan,
és szüleik mindenféle szórakoz-
tatást tudnak számukra biztosí-
tani), szóval ezek a gyerekek
csak akkor jönnek be hozzánk,
ha osztályukkal már jártak ná-
lunk. Örömmel fedezik fel a
könyvtár által nyújtott lehetõ-
ségeket, és rendszeres haszná-
lójává válnak intézményünknek.
Az iskolásoknak az olvasás éve
alkalmából olvasópályázatot ír-
tunk ki. Ennek során egy-egy
mesét, novellát, történetet kel-
lett elolvasniuk, és az olvasot-
tak alapján egy feladatsort meg-
oldaniuk. Ezek a feladatok
rendkívül egyszerûek voltak,
nem igényeltek mást, csak azt,
hogy a gyermek valóban figyel-
mesen elolvassa az adott mû-
vet. Ezen a pályázaton így azok
a gyerekek is részt vehettek,
akik amúgy nem szoktak tanul-
mányi versenyeken szerepelni.
Mivel csak könyvtári tagoknak
hirdettük meg a pályázatot, ez
nagyon megemelte a beírat-
kozott olvasók számát. (A pá-
lyázatokon összesen 250 kis-
gyermek dolgozott, tíz hónapon
át.) Mint utóbb kiderült, felada-
taink szervesen beépültek az
iskolák tananyagába.

Nem csupán a gyerekeket,
hanem szüleiket és a velük fog-
lalkozókat is megcéloztuk. En-
nek során Olvasás konferenciát
szerveztünk, amelyre szülõket,
óvónõket, tanítókat és könyvtá-
rosokat hívtunk meg. A konfe-
rencia résztvevõi rádöbbenhet-

tek az olvasás, a felolvasás
fontos szerepére a gyermek-
korban, és megismerhették a
Komáromban alkalmazott ol-
vasástanítási módszereket. A
konferencia után ismét látvá-
nyosan megugrott a beíratkozó
olvasók száma.

Programjaink, rendezvénye-
ink szervezése során valós igé-
nyeket próbáltunk meg kielégí-
teni, így jöttek létre a havonta
tartott kézmûves foglalkozások,
melyek elõzménye egy nyári
tábor volt, valamint egy szin-
tén nyári táborral bevezetett
színjátszó kör. Szülõi kezdemé-
nyezésre alakítottuk meg ovi-
klubunkat, melynek rendezvé-
nyein az óvodások minden hé-
ten mesét hallgathatnak nálunk,
és a mesével kapcsolatban bar-
kácsolhatnak, fejlesztõ, iskola-
elõkészítõ feladatokat oldhatnak
meg.

Rendszeres pályázatfigyelés-
sel is próbáltunk módot találni
arra, hogy mozgásterünket tá-
gítsuk. Ennek legnagyobb ered-
ménye � az NKA-tól kapott tá-
mogatáson kívül � az ISM pá-
lyázatának elnyerése volt, mely-
nek révén diáklapot jelentethe-
tünk meg ebben a tanévben. A
Pandát, mert ez az újság címe,
a gyerekek írják és szerkesztik.

Decemberben már világosan
láttuk, hogy sikeres évet fogunk
zárni, így a gyerekekkel együtt
ünnepeltünk a gyermekkönyvhé-
ten. Ezen a héten zajlott a pá-
lyázataink eredményhirdetése,
ekkor nyitottuk meg a betlehe-
mi jászol kiállítást, mely egész
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Komárom (sõt, Észak-Komá-
rom) ügyes kezû polgárait meg-
mozgatta. Sok programmal vár-
tuk a gyerekeket: itt volt Marék
Veronika, aki a kicsiket, a na-
gyokat, a tanárokat és a könyv-
tárosokat is lenyûgözte. Rend-
hagyó történelemórát tartott a
nagyobbaknak Szénássy Zoltán
észak-komáromi helytörténész,
ráébresztve a gyerekeket arra,
miért is lehetnek büszkék ko-
máromiságukra. A Feszty-isko-
la másodikosai író-olvasó talál-
kozót tartottak az óvodásoknak:
õk saját meséiket olvasták fel a
kicsiknek. Járt nálunk a Holló
együttes, volt karácsonyi kéz-
mûves foglalkozás kicsiknek,
mûveltségi vetélkedõ felsõ ta-
gozatosoknak, a könyvtár szín-
játszói betlehemeztek, és nagy
játékdélutánt is szerveztünk.
Természetesen nem hagyhattuk
ki Harry Pottert sem, az érdek-
lõdõknek vetélkedõt szervez-
tünk ezekbõl a könyvekbõl. Bár
az egyhetes rendezvény meg-
szervezése rendkívül sok mun-
kával járt, örömmel nyugtáztuk,
hogy több mint ezer gyermek
látogatott el ez idõ alatt könyv-
tárunkba.

Programjaink támogatásához
igyekeztünk szponzorokat is
megnyerni. Három komáromi
cég vállalta egy-egy rendezvé-
nyünk támogatását. (Ehhez per-
sze harmincat kellett megkeres-
ni�)

2002-ben is folytatjuk bevált
programjainkat, foglalkozásain-
kat, próbálunk megfelelõ anya-
gi hátteret biztosítani nekik,
hogy színvonalasak maradja-
nak. Úgy gondoljuk, hogy egy
könyvtárban minden év az ol-
vasás éve, de a gyerekek becsa-
logatásához sajnos kevés egy jó
könyvet ígérni. Minden más,
nem szigorúan vett könyvtári

tevékenység, szolgáltatás meg-
valósítása azonban rengeteg
plusz munkával és pénzzel jár.
Tudomásul kell azonban ven-
nünk, és a fenntartóknak is bi-
zonyságot kell adnunk arról,
hogy ezeknek létjogosultságuk
van.

Mikolasek Zsófia
Jókai Mór Városi Könyvtár,

Komárom

50 éves
az Országos

Mezõgazdasági
Könyvtár

Fennállásának ötvenedik évfor-
dulója alkalmából rendkívüli
ajándékot kap az Országos
Mezõgazdasági Könyvtár és
Dokumentációs Központ a
fenntartó Földmûvelési és Vi-
dékfejlesztési Minisztériumtól.
Az FVM mintegy 380 millió
forint ráfordítással, januári kez-
déssel és várhatóan kora õszi
befejezéssel hozzásegíti a
könyvtárat épületének korszerû-
sítéséhez és átalakításához, s
ezzel tevékenységének gazda-
godásához.

Többek között gördülõ áll-
ványos tömör könyvraktárakkal,
könyvesbolttal, modern szolgál-
tató helyiségekkel, az EU-val
kapcsolatos további kommuni-
kációs lehetõségekkel bõvül az
OMGK. Az intézmény az átala-
kítás után Közép-Kelet Európa
mezõgazdasági kulturális köz-
pontjaként hagyományos és
modern, digitális eszközökkel
történõ könyvtári szolgáltatást
és ehhez kapcsolódó közmûve-
lõdési programokat szervez a
magyar, valamint a határokon
túl élõ magyar ajkú agrár szak-
embereknek. Ezért nyolcvanfõs

konferenciatermet, kamaratárla-
tokat befogadó kiállítóhelyi-
séget is kialakítanak a három-
emeletes, Attila úti � egykoron
szállodának épült � székházban.
Az új mezõgazdasági könyves-
boltban pedig az elõzetes ter-
vek szerint az agrár közép- és
felsõfokú intézmények hallga-
tóinak tankönyveit, jegyzeteit,
az agrár menedzsereket szolgá-
ló eszközöket is árulnak majd a
szakirodalom mellett.

A valamikori faszerkezetes
ház teljes rekonstrukciójának
tervezését és elõkészítését a
meghívásos pályázat keretében
a MÛBER-INVEST Mûvelõ-
désügyi Beruházó Kft. nyerte el,
a kivitelezõ pedig a KIPSZER
Fõvállalkozási és Beruházási
Részvénytársaság.

Az Országos Mezõgazdasá-
gi Könyvtár és Dokumentációs
Központot 1952-ben alapította
az akkori mezõgazdasági tárca.
Az eredeti dokumentumok ta-
núsága szerint az alapgyûjte-
mény 1932-ben, az Országos
Chemiai Intézet akkori könyv-
állományának feldolgozásával
keletkezett. Jogelõd szervezet-
ként � az 1947. január 31-ei
keltezésû határozat szerint � a
tudományosan megszervezett
tájékoztatáshoz a földmûvelés-
ügyi miniszter megalapította a
Mezõgazdasági Tudományok
Dokumentációs Központját. Az
1945 után feloszlott, szétszóró-
dott, megsemmisült kis mezõ-
gazdasági könyvtárak egyesíté-
sére, pótlására létesült a föld-
mûvelésügyi miniszter 109/
1951. /VI. 23. / M 5. rendelete
alapján az Országos Mezõgaz-
dasági Könyvtár. A két intéz-
mény l952. augusztus 1-jével
egyesült, és létrejött az Orszá-
gos Mezõgazdasági Könyvtár és
Dokumentációs Központ.
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Az elmúlt évtizedekben szá-
mos átalakítás, szervezeti struk-
túraváltás történt, majd 1992-
ben kapott végre lehetõséget
arra az intézmény, hogy klasszi-
kus közgyûjteményként, önálló
szakkönyvtárként mûködjön.
Jelenlegi mûködési modelljé-
nek, humánpolitikai feltételei-
nek kialakításában a Földmûve-
lésügyi és Vidékfejlesztési Mi-
nisztérium fenntartói gondosko-
dása igen sokat jelentett az in-
tézménynek. Az elmúlt évtize-
dek jelentõs szakmai állomása-
it, eseményeit a jubileumi ün-
nepségre megjelenõ, forrásmun-
kaként kezelhetõ emlékkönyv
foglalja majd össze.

Jelenleg a mintegy félmilli-
ós dokumentumállománnyal
rendelkezõ könyvtár országos
feladatkörû, nyilvános tudomá-
nyos intézmény, s egyben a leg-
gazdagabb mezõgazdasági gyûj-
temény birtokosa.

Tagja számos nemzetközi
szervezetnek, például a FID-nek
(Nemzetközi Dokumentációs
Szövetség), az IAALD-nak
(Mezõgazdasági Könyvtárosok
és Dokumentalisták Nemzetkö-
zi Egyesülete) és az Európa Ta-
nács könyvtári szervezetének, a
LIBER-nek. A FAO magyaror-
szági letéti könyvtára.

Kiemelt feladata a magyar
agrárágazat információval való
ellátása az Európa Unióról.

Országos szakkönyvtári te-
vékenységeit megtartva és fej-
lesztve a magyar agrárértelmi-
ség és tanuló ifjúság szellemi
alkotómûhelyeként, a kapcsoló-
dó programokkal mûvelõdési és
információs központként kíván
az átalakítás, bõvülés után mû-
ködni. Az európai integrációs
szakmai feladatok, a legfrissebb
hírek megismeréséhez írott és
elektronikus dokumentumokat

ad ki. Ismert folyóirata, Az Eu-
rópai Unió Agrárgazdasága
pedig az idén hetedik évfolya-
mát kezdte el.

Az OMGK épületének és
ezzel tevékenységének megújí-
tásával az FVM korrekt példát
nyújt a magyar kulturális élet-
ben lehetséges változásokhoz.
A könyvtár távlati terveinek
gondolati középpontjában pe-
dig a közgyûjtemények misszi-
ójának rugalmas és többfunk-
ciós kulturális filozófiája áll.

Gulácsiné Pápai Erika
igazgató

Határon túli
magyar

könyvtárosok
továbbképzése
európai uniós
ismeretekbõl

Az MKE Szabolcs-Szatmár-
Bereg Megyei Területi Szerve-
zete megkülönböztetett figyel-
met fordít arra, hogy a határon
túli, szomszédos megyék ma-
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gyar könyvtárosaival és könyv-
táraival kiépített kapcsolatát
széleskörûen gazdagítsa. Minden
lehetõséget megragadunk, hogy a
számukra is szükséges korszerû
szakmai információkat közvetít-
sük, eljuttassuk hozzájuk.

A Nemzeti Kulturális Alap-
programhoz pályáztunk tovább-
képzés megtartására tizenkét
határon túli magyar könyvtáros
számára, Európai uniós infor-
mációforrások címmel. Célunk
megvalósításához 385 ezer fo-
rintot kaptunk.

A Nyíregyházi Fõiskola Ma-
tematika és Informatika Intézet
Könyvtár és Alkalmazott Infor-
matika Csoport oktatói � az
Európai Tanulmányok Köz-
pontjával együttmûködve, an-
nak gazdag dokumentumállo-
mányára támaszkodva � húsz-
órás kurzusokat szerveznek az
európai uniós információforrá-
sok megismertetésére.

Az elnyert összeg segítségé-
vel ezt a modult ismertettük
meg a meghívott könyvtárosok-
kal. A résztvevõk közül többen
a könyvtáros szervezetekben is
tisztséget viselnek, így szakmai
továbbképzéseiken szélesebb
körben is továbbadhatják az
EU-s csatlakozáshoz szükséges
információkat. A továbbképzés
színhelye � 2002. január 23. és
26. között � a Nyíregyházi Fõ-
iskola volt, ahol korszerû szá-
mítógépek segítségével a gya-
korlatban is kipróbálhatták a
megszerzett ismereteket.

Az információtechnológiai
alapok, a hazai és külföldi
könyvtárak OPAC-jainak be-
mutatása, tipizálása, az EU-s
különgyûjtemények a hazai
könyvtárakban � ezek a témák
képezték a továbbképzés anya-
gának kb. egyharmadát. Rész-
letesen megismerhették a kol-

légák az on-line információ-
visszakeresés jellemzõit, az
adatszolgáltató központokat, a
DIALOG szolgáltatásait, az
adatbázisok típusait, és a gya-
korlatban is és alkalmazhatják
majd az EU-s jogi, üzleti, köz-
hasznú, mezõgazdasági infor-
mációkeresést a www-keresõk
segítségével.

A négynapos nyíregyházi
tartózkodás ideje alatt megis-
merkedhettek vendégeink a
Nyíregyházi Fõiskola Központi
Könyvtárával, az Európai Ta-
nulmányok Központja EU-s
különgyûjteményével, a me-
gyei és városi könyvtárral, a
várossal.

A továbbképzésen részt ve-
võk: Bábi Csaba könyvtárigaz-
gató, Regionális Könyvtár,
Bácstopolya, Jugoszlávia; Ph
Dr. Halász Péter könyvtárigaz-
gató, Kniznica pre mladez
mesta, Kassa, Szlovákia;
Hollanda Andrea, Megyei
Könyvtár, Sepsiszentgyörgy,
Románia; Kabai Katalin, Lu-
cian Blaga Könyvtár, Kolozs-
vár, Románia; Lachovic Mária,
Bocatia Könyvtár, Kassa, Szlo-
vákia; Papp József, Területi és
Tanulmányi Könyvtár, Mura-
szombat, Szlovénia; Pénzenik
Jolán, Magyar Ált. Isk. Könyv-
tár, Munkács, Ukrajna; Sebe
Katalin, Lucian Blaga Könyv-
tár, Kolozsvár, Románia; Sza-
kács Tímea, Járási Központi
Könyvtár, Beregszász, Ukrajna;
Szász Melinda Éva, Gróf Mikó
Imre Könyvtár, Kolozsvár, Ro-
mánia; Tuser Zsuzsa, Egyetemi
Könyvtár, Ungvár, Ukrajna;
Vakarcs Szilárd, Teleki-Bolyai
Könyvtár, Marosvásárhely, Ro-
mánia.

Magyari Béláné
az MKE Területi Szervezet

elnöke

Az
iskolarendszeren
kívüli könyvtári

szakképzés füzetei

A képeken látható füzetek már
megvásárolhatók a Könyvári Intézet
oktatási osztályán. További infor-
máicók: http://www.ki.oszk.hu.
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Egyházi könyvtárak

Református Egyházközség Könyvtára
6000 Kecskemét, Szabadság tér 7., Pf.: 129

Tel.: (76) 320-964

A XVI�XVII. századból csak néhány adat
maradt fönn a könyvtárról. 1701-bõl tulajdonbe-
jegyzést olvashatunk az egyik könyvben. 1741-
ben külön helyiség készült a gyûjteménynek.
1788-ban háromszáz szerzõ mûvei szerepeltek a
könyvtár lajstromában. 1818-tól, Nagy István
könyvtárossága alatt különösen sok régi magyar-
országi nyomtatvány került a könyvtárba. Az
általa készített katalógusban ezerkétszáz mûvet
találunk. 1831-tõl fõiskolai rangú lett a fenntartó
intézmény, megindult a teológiai és jogi képzés.
A század közepe után Hajnal István kétezer
kötetes gyûjteménye jelentõsen gyarapította az
állományt. 1860-ban megszûnt a teológiai kép-
zés, 1875-ben a Jogakadémia kivált a fõiskola
keretei közül. (A kivált intézmény könyvtárát
1908-ban sikerült újra egyesíteni a fõiskola
könyvtárával.) 1912-ben épült a könyvtár mai
otthona. Az állomány nagyobb része jogi és te-
ológiai mûvekbõl áll. Kb. húsz százalék a törté-
neti szakmunkák és forráskiadványok aránya.

Különgyûjtemények: Folyóirattár (kb. 40 ezer
kötet), RMK-gyûjtemény (157 tétel), Kézirattár,
Egyházközségi levéltár, három fiókkönyvtár.

Fenntartó: a Kecskeméti Református Egy-
házközség.

Kutathatóság: nyilvános könyvtár.
Nyitvatartási idõ: keddtõl péntekig 9-tõl 16 órá-
ig, szombaton 9-tõl 12 óráig.

Gyûjtõkör: teológia, fõleg protestantica, egy-
háztörténet, helytörténet.

A könyvtárhoz tartozó gimnáziumi fiókkönyv-
tár fejlesztése kiemelt feladat.

Az állomány nagysága, jellege és feltártsá-
ga:  80 ezer könyvtári egység.

Szerzõi betûrendes cédulakatalógus segít a
tájékozódásban.

Szakkatalógus a teológiai és a gimnáziumi
oktatáshoz szükséges mûvekrõl.

Technikai felszereltség: a számítógépesítés
folyamatban van.

Szolgáltatások: helyben olvasás, kölcsönzés.
Szakirodalom:
Szabadi Sándor: A kecskeméti református

egyház könyvtára = Magyar Könyvszemle, 1961.
p. 308-314.

Adorján Imréné: A ~ = Bács Megyei Könyv-
táros, 1975. 2. p. 48-55.

Protestáns Missziói Tanulmányi Intézet
Könyvtára

1091 Budapest, Kálvin tér 7. II. e.
1461 Budapest, Pf. 150
Tel./fax: (1) 216-20-54
E-mail: 100263.3557@compuserve.com

A könyvtár alapítása 1995. április 1-jén, az
intézet alapításakor történt. Az intézet célkitûzé-
sei között kezdettõl fogva szerepelt egy megfe-
lelõ felszereltségû könyvtár létrehozása, mely
segíti az intézetet többi céljának megvalósításá-
ban. A gyûjtemény legfõbb részét az adomány-
ként kapott könyvek teszik ki. Sok ajándékot
kaptunk és kapunk több külföldi és hazai szer-
vezettõl, illetve magánszemélyektõl egyaránt.

Fõállású könyvtárosa 1997 óta van könyvtá-
runknak.

A gyûjtemény 1999 januárjáig több helyiség-
ben volt elhelyezve, ami megnehezítette az olva-
sók kiszolgálását. 1999 januárjában készült el a
könyvtár új otthona, hazai és külföldi szerveze-
tek anyagi áldozatának köszönhetõen. Lehetõvé
vált az állomány áttekinthetõbb elhelyezése, és
olvasóinkat is méltó környezetben fogadhatjuk.
Az új könyvtárhelyiség hivatalos megnyitója
1999. április 10-én volt.

Fenntartó: a könyvtár önálló alapítványként
mûködik, tevékenységét összehangolja az egy-
házi testvérintézményekkel (a Károli Gáspár Re-
formátus Egyetem a könyvtár egyik alapítója).

Kutathatóság: nyilvános könyvtár..

Könyvtárról könyvtárra
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Nyitvatartási idõ: hétfõtõl péntekig 9-tõl 16
óráig.

Az állomány jellege, nagysága és feltártsá-
ga: missziológia, egyháztörténet (lásd a gyûjtõ-
körnél) angol, német, holland és magyar nyel-
ven.

Sok olyan külföldi könyv van, ami Magyaror-
szágon csak itt található meg, és a régi magyar
missziós irodalom is itt lelhetõ föl.

Jelenlegi állományunk 3114 könyv, 228
audiokazetta, 77 videokazetta, 170 féle folyó-
irat.

A könyvtár a Corvina integrált könyvtári rend-
szert használja, a Károli Gáspár Református
Egyetem szerverére kapcsolódva. Interneten ke-
resztül majd elérhetõ lesz számos nagy adatbá-
zis, illetve helyben hozzáférhetõ az angliai All
Nations Christian College gyûjteményének adat-
bázisa és egy egyedi adatbázis, mely 3500 ma-
gyar bel- és külmissziói vonatkozású tételt tar-
talmaz (1750�1951).

Könyv alakban hozzáférhetõk: Religion In-
dex I.: Periodicals 1949�1994.;  Religion Index
II.: Multi-author works 1960�1993.; Index to
book reviews in religion 1949�1995.

Szolgáltatások: helyben olvasás, másolatok
készítése.

Technikai felszereltség: számítógép, fénymá-
soló.

Gyûjtõkör: ökumenikus missziológia, misz-
sziótörténet, gyülekezetépítés, misszionárius élet-
rajzok, egyháztörténet, szociológia, kultúr-
antropológia, ökumené, bibliai bevezetések, kom-
mentárok.

AZ ORTODOX EGYHÁZ
GYÛJTEMÉNYE

Szerb Ortodox Egyházmegyei Könyvtár
2000 Szentendre, Pátriárka u. 5., Pf. 22
Tel./fax: (26) 314-457

A könyvtár nagyobbrészt püspökök könyvtá-
raiból alakult. A legjelentõsebbek: Dionisije
Popoviæ (1790�1828), Arsenije Stojkoviæ (1852)
és Georgije Zubkoviæ (1912) püspökök könyvtá-
rai, valamint a gráboci kolostor könyvtára.

Fenntartó: a Budai Szerb Ortodox Egyház-
megye.

Kutathatóság: elõzetes bejelentkezés alapján
(a múzeum nyitvatartási rendjéhez igazodva).

Gyûjtõkör: egyháztörténet, teológia, szlavisz-
tika, szerbisztika, bizantológia, történelem, mû-
vészettörténet, irodalomtörténet.

Az állomány nagysága, jellege és feltártsá-
ga: kb. 23 ezer kötet könyv és 303 periodika.

Túlnyomórészt feltárt.
Szakirodalom:
Huzsvik György: A Budai Görögkeleti Szerb

Püspöki és Egyházmegyei Könyvtár Szentend-
rén = Pest megye könyvtárai, Budapest, 1965.

Cèíäèê Íàäåæäà, Îïèñ ðóêîïèñà è ñòàðèõ
øòàìïàíèõ ê�èãà Áèáëèîòåêå Ñðïñêå
ïðàâîñëàâíå åïàðõè¼å áóäèìñêå ó
Ñåíòàíäðå¼è, Áåîãðàä�Íîâè Ñàä 1991.

Ìèð¼àíà Áàáè� è Ñâåòëàíà £àí÷è�, Êàòàëîã
ê�èãà áèáëèîòåêå Ñðïñêå ïðàâîñëàâíå
åïàðõè¼å áóäèìñêå: îä XIX-XX âåêà. 1. Ê�èãå
íà ñðïñêîì ¼åçèêó, Áåîãðàä�Íîâè Ñàä 1992.
2. Ê�èãå íà ñòðàíèì ¼åçèöèìà, Áåîãðàä�Íîâè
Ñàä 1992.

Áðàíêà Áóëàòîâè�, Êàòàëîã ñåðè¼ñêèõ
ïóáëèêàöè¼à áèáëèîòåêå Ñðïñêå ïðàâîñëàâíå
åïàðõè¼å áóäèìñêå: îä XIX-XX âåêà. Áåîãðàä�
Íîâè Ñàä 1992.

Êàòàëîã ê�èãà ëè÷íå áèáëèîòåêå Ãåîðãè¼à
Çóáêîâè�à ðåäàêòîð Ìàðà Òîäîðîâè�.
Áåîãðàä�Íîâè Ñàä 1994.

Transzliterálva:

Sindik Nade�da: Opis rukopisa i starih
�tampanih knjiga biblioteke Srpske pravoslavne
eparhije budimske u Sentandreji, Beograd-Novi
Sad, 1991.

Mirjana Babiæ i Svetlana Janèiæ: Katalog
knjiga biblioteke Srpske pravoslavne eparhije
budimske: od XIX�XX. veka.

1. Knjige na srpskom jeziku, Beograd-Novi
Sad, 1992.

2. Knjige na stranim jezicima, Beograd-Novi
Sad, 1992.

Branka Bulatoviæ: Katalog serijskih pub-
likacija biblioteke Srpske pravoslavne eparhije
budimske: od XIX�XX. veka, Beograd-Novi Sad,
1992.

Katalog knjiga liène biblioteke Georgija
Zubkoviæa. Redaktor Mara Todoroviæ, Beograd-
Novi Sad, 1994.
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Age of New Learning: how
museums and libraries help to
develop a Learning Society �
Az új típusú tanulás kora: ho-
gyan segítik a múzeumok és a
könyvtárak a tanulásközpontú
társadalom kialakítását

A British Council és a Nem-
zeti Kulturális Örökség Mi-
nisztériuma Közgyûjteményi
Fõosztálya közös szervezésében
ezzel a címmel 2002. február
10. és 12. között háromnapos
konferenciát rendeztek a Fõvá-
rosi Szabó Ervin Könyvtárban.
A konferenciának � amelyen
vezetõ brit és magyar szakem-
berek (múzeumok és könyvtá-
rak munkatársai) vettek részt �
az volt a célja, hogy a brit ta-
pasztalatokkal elõsegítse a ma-
gyar közgyûjtemények  (könyv-
tárak, múzeumok és levéltárak)
olyan szolgáltatásainak fejlesz-
tését, amelyek a mai kor tech-
nikai színvonalán és hathatósan
támogatják az állampolgárok
iskolai oktatáson kívüli tanulá-
sát és ismeretszerzését.

A találkozó alkalmat adott
arra is, hogy a hazai és a brit
közgyûjteményi intézmények
szorosabb szakmai kapcsolato-
kat alakíthassanak ki.

Czigány Magda nyugalma-
zott könyvtárigazgatót 2002.
május 8-án Londonban, a Royal
Albert Hallban ünnepélyes kere-
tek között az Imperial College
díszdoktorává avatják. Szak-
mánk számára is jelentõs ez az
esemény, hiszen könyvtárosnak
eddig még nem adományoztak

ilyen kitüntetõ címet. Czigány
Magda az Imperial College
könyvtárát vezette 1986-tól
nyugdíjba vonulásáig, 2001-ig.
A rendszerváltás óta a hazai
felsõoktatási reformfolyamatok-
ban is aktívan részt vállal, s az
utóbbi években az Oktatási
Minisztérium szakmai tanács-
adójaként tevékenykedik. (Sár-
közi Mátyás londoni levele
Díszdoktor címmel a Magyar
Hírlapban 2002. január 12-én,
az Ahogy tetszik mellékletben
jelent meg.)

A Kovács Máté Alapítvány
háza tájáról. Az 1996 végén
dr. Kovács Ilona és testvére által
létrehozott Kovács Máté Ala-
pítvány kuratóriuma az alapítók
javaslatára dr. Fülöp Géza ha-
lála után dr. Tóth Gyulát válasz-
totta meg a kuratórium új elnö-
kének. A Fõvárosi Bírósághoz
benyújtott és ott elfogadott
módosított alapító okirat szerint
az eddig hét fõbõl álló kurató-
rium két új taggal � Barátné dr.
Hajdu Ágnes, dr. Szerafinné
Szabolcsi Ágnes � bõvült. Az
alapítvány 2001. februári kér-
vénye alapján a bíróság tavaly
szeptemberben kimondta a köz-
hasznú szervezetté nyilvánítást.

Az alapítvány célja tovább-
ra is: �a magyar mûvelõdés
ügyének, közelebbrõl a magyar
könyvtári kultúra fejlesztésének
támogatása (oly módon, hogy
tehetséges és rászoruló, a ma-
gyar felsõfokú könyvtárosképzõ
intézményekben tanuló fiatalok
egyetemi és fõiskolai tanulmá-

nyaihoz anyagi és erkölcsi tá-
mogatásként ösztöndíjat bizto-
sítson); Kovács Máté szellemi
hagyatékának gondozása; fiatal
könyvtárosok továbbképzésé-
nek támogatása (doktori prog-
ram, részvétel tudományos kon-
ferencián, publikációk megje-
lentetése stb.)� (részlet az ala-
pító okiratból).

A kuratórium tisztelettel hív-
ja fel a könyvtárak és a könyv-
tárosok figyelmét arra, hogy a
közhasznúság azt is jelenti egy-
ben: az alapítványhoz az idén
már eljuttatható a személyi jö-
vedelemadó 1 százaléka, adó-
számunk: 18084908-1-41 Ko-
vács Máté Alapítvány. Annak
érdekében, hogy szakmánk e
nemes célú alapítványa valóban
megkezdhesse munkáját, támo-
gathassa az utánpótlás nevelé-
sét, tisztelettel kérjük és várjuk
Kovács Máté tanítványait, tisz-
telõit, s mindenkit, aki felelõs-
séget érez ügyünk iránt: ebben
az évben adójuk társadalmi
szervezetnek, alapítványnak át-
utalható 1 százalékát ajánlják
fel a Kovács Máté Alapítvány
számára. (Hangodi Ágnes, ku-
ratóriumi titkár)

A gödöllõi Juhász Gyula Városi
Könyvtár pályázatot hirdet gyermek-
könyvtárosi állás betöltésére. Felté-
tel: felsõfokú szakirányú képesítés,
elõny a könyvtári gyakorlat. Az állás
azonnal betölthetõ. Bérezés a közal-
kalmazotti bértábla szerint.

A pályázatot a következõ címre
kérjük: Gloserné Szabó Györgyi könyv-
tárigazgató, 2100 Gödöllõ, Dózsa
György u.10. Tel.: (28) 410-570. E-
mail: godolloteka@ella.hu
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MEGHÍVÓ
A  Publika Magyar Könyvtári Kör és a Verseghy Ferenc Megyei Könyvtár

KÖZGYÛJTEMÉNYEK KÖZÉRDEKÛ INFORMÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSAI
címmel konferenciát rendez

Helyszín: Verseghy Ferenc Megyei Könyvtár, Szolnok
Idõpont: 2002. március 7�8.

PROGRAMTERVEZET

Március 7. csütörtök
Téma: Digitalizáció és európai projektek

10.00� Regisztráció
12.30 Ebéd
13.00 Megnyitó � Búsi Lajos, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyûlés elnöke

13.30�17.00 Elõadások
A PULMAN projekt megvalósítása, a jelenlegi helyzet és a további tervek

� Breda Karun, Public Library, Ljubljana
CULTIVATE:  a könyvtárak, levéltárak, múzeumok hálózati együttmûködése

� Dr. Dippold Péter, Könyvtári Intézet, Budapest
Angol tapasztalatok a könyvtárak, levéltárak, múzeumok hálózati együttmûködésében

� Szabó Sándor, British Council, Budapest
Együttmûködés a közérdekû információs szolgáltatásokban � múzeumi megközelítés

� Dr. Vadász István, Kiss Pál Múzeum, Tiszafüred
Együttmûködés a közérdekû információs szolgáltatásokban � levéltári megközelítés

� Bartáné Rábaközi Judit, Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltár, Szolnok
Vita, hozzászólások
Zárszó

19.00 Fogadás

Március 8. péntek
Téma: EszKöz � Elektronikus szolgáltatások közkönyvtárakban hátrányos helyzetû fel-
használók számára

9.00�13.00 Bevezetõ
� Bertalanné Kovács Piroska, Verseghy Ferenc Megyei Könyvtár, Szolnok

Könyvtárpolitikai irányelvek, tervek
� Dr. Skaliczki Judit, NKÖM könyvtári osztály, Budapest

Szociális politika és közérdekû információs ellátás
� Horváth Péter, Szociális és Családügyi Minisztérium, Budapest

Tudjon róla!
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Alapítványi tevékenység a hátrányos helyzetû felhasználók támogatásában
� Gyõri Erzsébet, Könyvtári Intézet, Budapest

Szünet

Európai irányelvek a hátrányos helyzetû felhasználók könyvtári ellátására
� Breda Karun, Public Library, Ljubljana

Szemléletváltás a könyvtári szolgáltatásokban
� Dr.  Bartos Éva, Könyvtári Intézet, Budapest

Esélyegyenlõség és könyvtárhasználat
� Dr. Nagy Attila, Könyvtári Intézet, Budapest

Az információ közvetítõje és felhasználója közötti kapcsolat néhány pszichológiai szempontja
� Billédi Katalin, ELTE BGTF, Budapest

A hátrányos helyzetû felhasználók információs ellátásának szociológiai megközelítése
� Dr. Albert József, VHTF, Veszprém

Hozzászólások
Felkért hozzászólók:

Dr. Ambrus Zoltán, Békéscsaba
Gellér Ferencné dr., Debrecen
Dr. Gyuris György, Szeged
Elekes Eduárdné, Szekszárd
Czupi Gyula, Nagykanizsa
Csapó Endre, Budapest

Ebéd
14.00   A konferencia bezárása

A konferencia célja egyrészt, hogy tájékoztassa a közgyûjteményekben dolgozó szakembereket
európai digitalizációs programokról, másrészt, hogy lehetõséget adjon arra, hogy a közkönyv-
tári szolgáltatások fejlesztésérõl, az együttmûködési irányokról eszmét cserélhessenek. Kiemelt
témaként szerepel a hátrányos helyzetû felhasználókkal kapcsolatos könyvtári szolgáltatások
jelen helyzetének, fejlesztésének megvilágítása.
A konferenciára minden érdeklõdõt tisztelettel meghívunk.

További információk:
Billédiné dr. Holló Ibolya,  tel.: (1) 367-2996,  e-mail: bil7603@ella.hu
Dr. Bartos Éva, tel.: (1) 224-3818, e-mail: bartos@oszk.hu
Http: www.pulman.oszk.hu

Jogszabályfigyelõ



2002. február Könyvtári Levelezõ/lap 33

KÖZGYÛJTEMÉNYEK KÖZÉRDEKÛ INFORMÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSAI

SZOLNOK, 2002. MÁRCIUS 7�8.

JELENTKEZÉSI LAP

Név: ..............................................................................................................................................

Munkahely: ..................................................................................................................................

Tel./fax: ............................................................................................................................. e-mail:

Számlázási cím: ...........................................................................................................................
.....................................................................................................................................................

A konferencia részvételi díja: mindkét napra: 1600 Ft
egy napra: 800 Ft

A fogadás költsége: 2500 Ft
Szállások:

Touring Hotel, Szolnok:  2 ágyas  7300 Ft/szoba  3 ágyas 9300/szoba
Az árak reggelivel értendõk.

Trojka Vendégház, Szolnok: 2�3 ágyas szobák. 3000 Ft/ fõ. Egyágyas felár 1000 Ft.
Reggeli: 500 Ft.

A konferencián részt veszek:   március 7-én

március 8-án

szállást kérek:

Touring Hotel 2 ágyas

3 ágyas

Trojka Vendégház 2 ágyas

A megfelelõt kérjük aláhúzni. Ha a szobát egyedül óhajtja elfoglalni, itt jelezze: ..................

A fogadáson részt veszek:   igen nem

A befizetésekre számlát küldünk, az igényelt szolgáltatásoknak megfelelõen.

A jelentkezési lapot az alábbi címre kérjük visszaküldeni:

Verseghy Ferenc Megyei Könyvtár, 5000 Szolnok, Kossuth tér 2.
Levélcím: 5100 Szolnok, Pf. 139, tel.: (56) 510-116, fax: (56) 510-114

JELENTKEZÉSÉT KÖSZÖNIK A SZERVEZÕK
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A helyi önkormányzatok közmûvelõdési érdekeltségnövelõ támogatásáról szóló 15/1998. (III.
31.) MKM rendelet alapján a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma (a továbbiakban:
Minisztérium) pályázatot hirdet a

KÖNYVTÁRAK ÁLLOMÁNYGYARAPÍTÁSI
összegének támogatására.

1) A pályázat célja
A pályázat célja, hogy az éves költségvetési törvényben biztosított könyvtári érdekeltségnövelõ
támogatás 10%-ával segítse azon önkormányzati könyvtárak fejlesztését, amelyeknél az egy
lakosra jutó állománygyarapítási összeg elmarad az országos átlagtól.

Az országos átlag � az elõzetes statisztikai adatok alapján � 2001-ben:

községi könyvtárakban 80 Ft/lakos
városi könyvtárakban 120 Ft/lakos

2) Pályázatot nyújthatnak be:
azok a községi és városi önkormányzatok, amelyeknek � a nyilvános könyvtárak jegyzékében
szereplõ � könyvtárai 2001-ben a fenti átlagos összegeknél kevesebbet tudtak állománygyara-
pításra fordítani.

3) Pályázati feltételek

A pályázatnak tartalmaznia kell:
a) a könyvtár 2002. évre jóváhagyott költségvetését,
b) hiteles határozat-kivonatot a képviselõ-testület döntésérõl, amely tartalmazza

� az önkormányzat által felajánlott összeget, amellyel a már jóváhagyott költségvetési támo-
gatáson felül kiegészítik a könyvtár beszerzési keretét,
� a képviselõ-testület kötelezettségvállalását arról, hogy a pályázaton elnyert és az önkor-
mányzat által felajánlott összegeket a könyvtár rendelkezésére bocsátják.

A pályázaton elnyerhetõ támogatás � a fenti rendelet értelmében � megegyezik az önkormány-
zat által felajánlott összeggel. A rendelkezésre álló forrás összesen 31,5 millió forint.
A nyertes önkormányzatok a támogatás felhasználásáról � december 31-ei határnappal � a
zárszámadás keretében, annak rendje és a központosított elõirányzatokra vonatkozó szabályok
szerint kötelesek elszámolni.
A 2002. évi támogatás csak olyan szervezetnek ítélhetõ meg, amelyik az elõzõ évi támogatással
a megadott határidõig elszámolt. Ezek a szervezetek pályázatukhoz kötelesek csatolni a 2001.
évi támogatás felhasználásáról szóló részletes tartalmi és pénzügyi beszámolót.
A kiírásnak nem megfelelõ, a hiányosan kitöltött adatlappal beküldött, a szükséges mellékle-
teket nem tartalmazó, illetve késve postára adott pályázatok nem kerülnek elbírálásra. A be-
nyújtási határidõ lejárta után hiánypótlásra nincs lehetõség, azonban a Minisztérium fenntartja
magának a jogot, hogy a benyújtási határidõ lejárta után is bekérhessen az elbíráláshoz szük-
séges bármilyen iratot a pályázóktól. A döntés felülbírálata nem kérhetõ, továbbá a pályázatok
visszaküldésére a Minisztériumnak nincs lehetõsége.
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4) A pályázat benyújtása

A pályázatot, valamint a kitöltött adatlapot a szükséges mellékletekkel együtt 6 példányban
2002. március 31-éig (postára adás napja) kell benyújtani a Minisztérium Pályázati Igazga-
tóságára. A pályázatot kizárólag postán keresztül fogadja el a Minisztérium.

A pályázatot az alábbi címre kérjük beküldeni:

1077 Budapest, Wesselényi u. 20�22.
Postacím: 1410 Budapest, Pf: 219.

A borítékra írják rá:

PÁLYÁZATI IGAZGATÓSÁG
FELZÁRKÓZTATÓ PÁLYÁZAT

A pályázati adatlap átvehetõ személyesen a Minisztérium Ügyfélszolgálatán
(1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22., tel: /1/ 484-7102) a hivatalos ügyfélfogadási idõben
(hétfõtõl csütörtökig: 9h-12h-ig és 13h-16h-ig, pénteken: 9h-12h-ig), valamint megtalálható a
Minisztérium honlapján:
www.nkom.hu

Pályázati adatlap postai úton csak felbélyegzett, megcímzett A/4-es válaszboríték megküldésé-
vel kérhetõ. A pályázattal kapcsolatos szakmai kérdésekben az (1) 484-7100/6853-as vagy az
(1) 484-7382-es telefonszámon Kopcsay Ágnestõl lehet felvilágosítást kérni.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma (a továbbiakban: Minisztérium) pályázatot
hirdet az

ORSZÁGOS ELEKTRONIKUS TARTALOMSZOLGÁLTATÁS
fejlesztésére

1) A pályázat célja
A pályázat célja a könyvtárak esetében, hogy elõsegítse az elektronikus formában megjelenõ
szakfolyóiratok minél szélesebb körû hozzáférését.

A levéltárak, múzeumok és közmûvelõdési intézmények esetében, hogy támogassa a nemzeti
kulturális örökség szempontjából kiemelkedõ dokumentumok és mûtárgyak digitalizált formá-
ban való közzétételét, valamint bármely hálózatba kapcsolt közgyûjteménybõl vagy közmûve-
lõdési intézménybõl való használatát.

2) Pályázatot nyújthatnak be
a) Könyvtárak: a pályázati cél megvalósítására létrehozott könyvtári együttmûködések, az
Országos Széchényi Könyvtár, a Könyvtári Intézet, a Neumann János Digitális Könyvtár és
Multimédia Központ Közhasznú Társaság, a megyei könyvtárak, az egyetemi könyvtárak és az
országos szakkönyvtárak.
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b) Levéltárak: a közlevéltárak és a nyilvános magánlevéltárak.
c) Múzeumok: az országos és a megyei múzeumok.
d) Közmûvelõdési intézmények: az országos, a megyei, illetve a térségi közmûvelõdési in-
formációs rendszert, hálózatot mûködtetõ intézmények.

3) Pályázati feltételek
Pályázni lehet a pályázati cél megvalósításához szükséges adatbázis(ok) megvételére, létreho-
zására, valamint a digitalizáláshoz és a szolgáltatás mûködtetéséhez szükséges számítástechni-
kai eszközök beszerzésére.

A pályázatnak tartalmaznia kell a kitöltött pályázati adatlapot és az adatlapon megjelölt mel-
lékleteket. Emellett a 2002-ben megvalósítandó feladatokat, valamint ezek részletes költségve-
tési tervét.

A pályázatokat szakemberekbõl álló kuratórium bírálja el. A 2002. évi támogatás csak olyan
szervezetnek ítélhetõ meg, amelyik az elõzõ évi támogatással a megadott határidõig elszámolt.
Ezek a szervezetek pályázatukhoz kötelesek csatolni a 2001. évi támogatás felhasználásáról
szóló részletes tartalmi és pénzügyi beszámolót.

A pályázat nyerteseivel a Minisztérium az államháztartás mûködési rendjérõl szóló 217/1998.
(XII. 30.) Korm. rendelet elõírásai szerint szerzõdést köt, amely az elnyert támogatásra vonat-
kozó felhasználási és elszámolási kötelezettségeket részletesen tartalmazza.

A kiírásnak nem megfelelõ, a hiányosan kitöltött adatlappal beküldött, a szükséges mellékle-
teket nem tartalmazó, illetve késve postára adott pályázatok nem kerülnek elbírálásra. A be-
nyújtási határidõ lejárta után hiánypótlásra nincs lehetõség, azonban a Minisztérium fenntartja
magának a jogot, hogy a benyújtási határidõ lejárta után is bekérhessen az elbíráláshoz szüksé-
ges bármilyen iratot a pályázóktól. A döntés felülbírálata nem kérhetõ, továbbá a pályázatok
visszaküldésére a Minisztériumnak nincs lehetõsége.

4) A pályázat benyújtása
A pályázatot, valamint a kitöltött adatlapot a szükséges mellékletekkel együtt 10 példányban
2002. március 31-éig (postára adás napja) kell benyújtani a Minisztérium Pályázati Igazga-
tóságára. A pályázatokat kizárólag postán keresztül fogadja el a Minisztérium.

A pályázatokat az alábbi címre kérjük beküldeni:

1077 Budapest, Wesselényi u. 20�22.
Postacím: 1410 Budapest, Pf: 219.

A borítékra írják rá:

PÁLYÁZATI IGAZGATÓSÁG
OLVASÁS ÉVE � TELEMATIKAI PÁLYÁZAT

A pályázati adatlap átvehetõ személyesen a Minisztérium Ügyfélszolgálatán
(1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22., tel: /1/ 484-7102) a hivatalos ügyfélfogadási idõben
(hétfõtõl csütörtökig: 9h-12h-ig és 13h-16h-ig, pénteken: 9h-12h-ig), valamint megtalálható a
Minisztérium honlapján: www.nkom.hu
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Pályázati adatlap postai úton csak felbélyegzett, megcímzett A/4-es válaszboríték megküldésé-
vel kérhetõ. A pályázattal kapcsolatos szakmai kérdésekben az (1) 484-7382-es vagy az (1)
484-7100/6851-es telefonszámon dr. Tóth Elektõl lehet felvilágosítást kérni.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma (a továbbiakban: Minisztérium)
pályázatot hirdet

KORSZERÛ KÖNYVTÁRI RENDSZER,
KORSZERÛ KÖNYVTÁRI KÖRNYEZET

címmel.

1) A pályázat célja

A pályázat célja a nyilvános könyvtárak korszerûsítése annak érdekében, hogy minél jobb és
kulturáltabb körülmények között fogadhassák látogatóikat, a mozgássérültek is egyre több helyen
vehessék igénybe a könyvtári szolgáltatásokat, valamint a könyvtárak által nyújtott szolgálta-
tások minél inkább megfeleljenek a kor igényeinek és technikai fejlettségének.

2) Pályázatot nyújthatnak be

Pályázhatnak azok az egyházi, fõiskolai és városi könyvtári ellátást végzõ könyvtárak, ame-
lyek a nyilvános könyvtárak jegyzékének vezetésérõl szóló 64/1999. (IV. 28.) Korm. rendelet
alapján szerepelnek a nyilvános könyvtárak jegyzékében.

3) Pályázati feltételek

A pályázatokat az alábbi témákban lehet benyújtani:

a) Egyházi, fõiskolai és városi könyvtári ellátást végzõ könyvtárak tekintetében
Mozgássérültek által is használható könyvtári bejárat és környezet kialakítása. (A támogatás
összege az átalakítás teljes költségének legfeljebb 50%-a lehet.)

b) Egyházi és fõiskolai könyvtárak tekintetében
Könyvtári bútorok beszerzése, felújítása.

I. Számítástechnikai infrastruktúra fejlesztése (internetcsatlakozás, lokális hálózat, számítás-
technikai eszközök, könyvtári szoftver)

A pályázatnak tartalmaznia kell a 2002-ben megvalósítandó feladatokat, valamint azok részle-
tes költségvetési tervét.
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A pályázatokat szakemberekbõl álló kuratórium bírálja el. A 2002. évi támogatás csak olyan
szervezetnek ítélhetõ meg, amelyik az elõzõ évi támogatással a megadott határidõig elszámolt.
Ezek a szervezetek pályázatukhoz kötelesek csatolni a 2001. évi támogatás felhasználásáról
szóló részletes tartalmi és pénzügyi beszámolót.

A nyertes pályázókkal a Minisztérium az államháztartás mûködési rendjérõl szóló 217/1998.
(XII. 30.) Korm. rendelet elõírásai szerint szerzõdést köt, amely az elnyert támogatásra vonat-
kozó felhasználási és elszámolási kötelezettségeket részletesen tartalmazza.

A kiírásnak nem megfelelõ, a hiányosan kitöltött adatlappal beküldött, a szükséges mellékle-
teket nem tartalmazó, illetve késve postára adott pályázatok nem kerülnek elbírálásra. A be-
nyújtási határidõ lejárta után hiánypótlásra nincs lehetõség, azonban a Minisztérium fenntartja
magának a jogot, hogy a benyújtási határidõ lejárta után is bekérhessen az elbíráláshoz szük-
séges bármilyen iratot a pályázóktól. A döntés felülbírálata nem kérhetõ, továbbá a pályázatok
visszaküldésére a Minisztériumnak nincs lehetõsége.

4) A pályázat benyújtása

A pályázatot, valamint a kitöltött adatlapot a szükséges mellékletekkel együtt 6 példányban
2002. március 15-éig (postára adás napja) kell benyújtani a Minisztérium Pályázati Igazga-
tóságára. A pályázatot kizárólag postán keresztül fogadja el a Minisztérium.

A pályázatokat az alábbi címre kérjük beküldeni:

1077 Budapest, Wesselényi u. 20�22.
Postacím: 1410 Budapest, Pf: 219.

A borítékra írják rá:

PÁLYÁZATI IGAZGATÓSÁG � KORSZERÛ KÖNYVTÁR

A pályázati adatlap átvehetõ személyesen a Minisztérium Ügyfélszolgálatán (1077 Budapest,
Wesselényi u. 20-22., tel.: /1/ 484-7102) a hivatalos ügyfélfogadási idõben (hétfõtõl csütörtökig: 9h-
12h-ig és 13h-16h-ig, pénteken: 9h-12h-ig), valamint megtalálható a Minisztérium honlapján:
www.nkom.hu

Pályázati adatlap postai úton csak felbélyegzett, megcímzett A/4-es válaszboríték megküldésé-
vel kérhetõ. A pályázattal kapcsolatos szakmai kérdésekben az (1) 484-7100/6853-as vagy a
484-7382-es telefonszámon Kopcsay Ágnestõl lehet felvilágosítást kérni.

Jogszabály-
figyelõ
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RENDEZVÉNYNAPTÁR 2002.

Idõ Helyszín Téma Szervezõ Információ

III. 1. Bp., OSZK IKSZ Tudományos IKSZ Fülöp Ágnes
és Szakkönyvtári
Tagozat ülése

III. 7-8. Szolnok, megyei k.   Közgyûjtemények Billédi Ibolya
közérdekû információs
szolgáltatása
� konferencia

III. 21. Bp., BKE Internet Fieszta
III. 22. Bp., MTA Internet Fieszta
III. 23. Bp., OSZK Internet Fieszta
III. 26-28. Eger Networkshop Neumann Társaság
IV. 29. Bp., OSZK Széchényi-emléknap OSZK
IV. 8-9. Veszprémi IKSZ regionális IKSZ Fülöp Ágnes

Egyetem konferencia
Könyvtárak az
információkeresési kultúra
fejlesztéséért

IV. 18-21.     Bp. Könyvfesztivál
V. 23. Bp., OSZK IKSZ közgyûlés IKSZ Fülöp Ágnes
VIII. 6-8. Bp. OSZK könyvtáros Könyvtári Intézet, Bartos Éva

világtalálkozó OSZK
VIII. 8-10. Bp., OSZK MKE vándorgyûlés MKE Jáki Éva
IX. eleje Székesfehérvár 50 éves a megyei megyei könyvtár

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