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Hogyan használjuk
az Országos
Dokumentum-ellátási
Rendszer
Lelõhely-adatbázisát?*
V. Elektronikus dokumentumok
az ODR-ben
Az ODR lelõhely-adatbázisa tartalmaz olyan
elektronikus dokumentumokról szóló leírásokat, amelyek technikailag közvetlenül elérhetõek az interneten annak a web-böngészõnek a
segítségével, amelyet éppen a lelõhely-adatbázis keresésére használunk. Ezek a leírások a
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hozzájuk kapcsolódó aláhúzott URL-rõl (szabványos internetcím) ismerhetõek fel, amelyre
kattintva a forrás közvetlenül elérhetõ.
A megtalálható ilyen jellegû dokumentumoknak három csoportját különíthetjük el:
1. Olyan szabad hozzáférésû dokumentumok, amelyeket az ODR-adatbázis használója
bárhonnan maga is közvetlenül elérhet.
2. Hagyományos dokumentumokhoz kötõdõ járulékos jellegû információk (pl. folyóirat
tartalomjegyzéke).
3. Elõfizetéshez kötött dokumentumok,
amelyek csak az elõfizetõ intézmény gépein
használhatók, de belõlük hagyományos papír
formátumú könyvtárközi kölcsönzési kéréseket
kérhet az ODR használó.
(1)
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1. Szabad hozzáférésû dokumentumok
A túloldalon látható szabad hozzáférésû dokumentum felismerhetõ a hozzá csatlakozó
URL-bõl, amelyhez semmilyen korlátozó megjegyzés nem fûzõdik. Ez a dokumentum minden felhasználó számára megnyitható közvetlenül az URL-re kattintva. Az ilyen dokumentumok hosszú formátumában található lelõhelyjelzése: Internet.
2. Kiegészítõ jellegû információk
A kiegészítõ jellegû információk URL-jéhez
(2) már a dokumentum tartalmára vonatkozó
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rövid megjegyzések is tartoznak. Ezek is egy
kattintással közvetlenül elérhetõek.
3. Elõfizetéshez kötõdõ hozzáférésû dokumentumok
Az URL mellett ezekben az esetekben mindig szerepel az elõfizetõ intézmény neve (2) és
a hosszú kijelzésben megjelenõ lelõhely is utal
az elõfizetõre (3). Az intézményi lelõhely mellett a könyvtárközi kölcsönzés kezdeményezését lehetõvé tevõ ikon is szerepel, melynek segítségével a szokásos módon könyvtárközi
kölcsönzést indíthatunk.
(2)
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(3)

Az URL-t ezekben az esetekben is érdemes
kipróbálni, mert elõfordul, hogy ha a teljes
szövegig nem is juthat el az elõfizetéssel nem

rendelkezõ felhasználó, de a tartalomjegyzéket, esetleg tartalmi összefoglalókat megnézheti. (Koltay Klára)

* Kérjük, másolják le ezeket az oldalakat,
és adják át
azoknak a könyvtáraknak, amelyekbe nem jut el
a Könyvtári Levelezõ/lap. Köszönjük.
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Az ODR egy tagkönyvtár
szemszögébõl
Az Országos
Mezõgazdasági Könyvtár
és Dokumentációs Központ
A hazai könyvtáraknak állománygyarapítási tevékenységükben évek óta szembe kell nézniük a
szerzeményezésre fordítható anyagi erõforrások
szûkülésével.
Nálunk, az Országos Mezõgazdasági Könyvtár és Dokumentációs Központban (OMgK) is
évrõl évre kevesebb pénz jut új dokumentumok
beszerzésre. Hathatós támogatás (pályázatok és
egyéb támogatás elnyerése) nélkül, önerõbõl,
könyvtárunk nemhogy fejleszteni nem tudná állományát, hanem jelentõs nagyságrendû állományleépítésre kényszerülne. Így fennállna a veszélye annak, hogy országos feladatait a jövõben
nem tudná kellõ színvonalon ellátni.
Az OMgK-nak ugyanis  mint a szaktárcához
tartozó információs központnak  feladata az
agrárium eredményes szerepvállalásához szükséges információs háttér biztosítása, illetve az
infrastrukturális informatikai segítség nyújtása.
A közeledõ EU-csatlakozás kapcsán tudniillik
egyre inkább felértékelõdik az agrárium szerepe.
Érthetõ módon tehát minden évben  immáron négy alkalommal  örömmel fogadtuk a
Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma
(NKÖM) támogató programját, melynek során
ODR-tagkönyvtárként összesen 4,8 millió forintot fordíthattunk dokumentumvásárlásra (az elsõ
évben nyolcszázezer, a következõ évben egymillió, majd az elmúlt két évben másfél-másfélmillió forintot).
Az elsõ évben az anyag kiválasztásánál szem
elõtt tartottuk azt az alapvetõ követelményt, hogy
csak magyar nyelvû, illetve kiadású dokumentumok beszerzésére szorítkozzunk, tekintettel az
anyag kötelespéldányt pótló szerepére. Ez a
törekvés különösen idõszerûvé vált akkor, amikor a kötelespéldányok csökkenõ száma miatt
jóval kevesebb olvasót tudtunk ellátni magyar
nyelvû és kiadású szakkönyvvel. Az összeállított (58 féle dokumentumból álló) ismeretanyag
szorosan kapcsolódik könyvtárunk gyûjtõköréhez,
beleértve az Európai Unióval foglalkozó szakirodalmat is.
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Olvasószolgálatunk felmérése szerint az ODR
keretében megvásárolt dokumentumokat szakkönyv, egyetemi és fõiskolai tankönyv, kézikönyv, szakszótár, szakenciklopédia, tanulmány,
atlasz, valamint egyéb dokumentumtípus  napi
munkaeszközként használják a szakemberek,
kutatók, egyetemi és fõiskolai hallgatók, oktatók, illetve más érdeklõdõk. Az új dokumentumokkal lehetõvé vált állományunk többletpéldányokkal való kiegészítése, s egyben biztosítva
volt a kötelespéldányt helyettesítõ funkció.
Az ODR második évében az NKÖM programja  megkötés nélkül  bármilyen típusú,
illetve nyelvû dokumentum beszerzésére lehetõséget nyújtott. Természetszerûleg figyelembe
vettük azt az alapvetõ követelményt, hogy a
megvásárolt dokumentum fõ gyûjtõkörünkbe
tartozzon. Ennek számbavételével a program
keretében elnyert összeget az FSTA-nak (Food
Science and Technology Abstracts), a világ legnagyobb élelmiszeripari adatbázisának megvételére fordítottuk. CD-ROM-on az 19691999-es
kötetek kereshetõk könyvtárunkban. Az adatbázisnak akkor 510 ezer rekordja volt. Az adatállomány évente kb. húszezer rekorddal gyarapodik. Az élelmiszertudományok és az élelmiszeripar valamennyi területét átfogja. Az adatbázis
ezernyolcszáz, mintegy negyven nyelven megjelenõ kiadványt dolgoz fel. Könyvtárunk felmérése szerint az ODR keretében megvásárolt, nem
hagyományos dokumentumtípust olvasóink nagy
számban használják.
Az OMgK-nak  mint a magyar mezõgazdasági ágazat legteljesebb gyûjteményének  fontos szerzeményezési követelménye  és ez egybeesik az ODR céljával is , hogy ne csak a
hiányzó, valamint a legfrissebb adatokat tartalmazó szakirodalommal gyarapítsa állományát,
hanem azokkal a többes példányokkal is, melyek a könyvtárközi dokumentumszolgáltatás
igényeinek kielégítésére hivatottak. Ennek a tendenciának az érvényesítése az elmúlt években jelentõs mennyiségi és minõségi változásokat eredményezett az állományban, a támogatásnak köszönhetõen.
A program során az elmúlt években nemcsak
dokumentumvásárlásra, hanem korszerû technikai eszközök beszerzésére is kaptunk támogatást.
Az elnyert összeg (nyolcszázezer forint) révén
három HP Laser Jet nyomtatóval (közülük egy
színes nyomtató), valamint egy Panasonic máso-
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lógéppel gyarapodott gépparkunk. E korszerû
eszközökkel tetszetõsebb, olvashatóbb anyagok
állíthatók elõ, így a használati mutatók is kedvezõbbek.
A támogatás kiaknázását segítették azok az
útmutatók, melyeket az ODR-könyvtárak állománybeszerzési, szolgáltatási és nyilvántartási
kérdéseinek szabályozására adott ki az NKÖM
könyvtári osztálya.
Könyvtárunk  mint az ODR tagja  részt
vesz a rendszer közös lelõhely-nyilvántartásában, amelybe a megadott szempontok szerint
rendszeresen küldünk adatokat. Ilyen módon
lehetõvé válik, hogy nemcsak gyûjteményünk
adatbázisából kaphat információt a használó,
hanem 56 tagkönyvtár közös adatbázisából is.
A támogatásból vásárolt dokumentumokat
feldolgozásuk során  az azonosítás megkönnyítése céljából, illetve a könyvtárközi dokumentumszolgáltatás adatainak nyilvántartására 
ODR/14. sz. megjelöléssel láttuk el. A sorszám
jelzi, hogy az adott dokumentumot melyik (hányadik) évi támogatás révén szereztük be. Ennek segítségével tudtuk megállapítani, hogy az
ODR könyvtárközi dokumentumszolgáltatása
keretében milyen volt a dokumentumok kihasználtsága, emelkedett-e a hagyományos könyvtárközi kölcsönzések száma, a könyvtárközi másolati szolgáltatás, valamint az egyre nagyobb teret
hódító elektronikus dokumentumszolgáltatás.
A felmérés azt mutatta ki, hogy az ODR
nyújtotta állományfejlesztéssel (a dokumentumok
számának emelésével, illetve körének bõvítésével, a nem hagyományos dokumentumtípus bekapcsolásával), valamint a korszerû technikai
eszközök bevonásával számottevõ módon emelkedett az információigénylések száma. Amíg
1998-ban 1075 és 2000-ben 1618, addig 2001ben már 3014 dokumentumot szolgáltattunk más
könyvtáraknak. A változás nemcsak pozitív irányú, de gyorsuló mértékben növekvõ is. Amíg
négy év alatt megközelítõleg háromszorosára nõtt
az átadott dokumentumok száma, az utolsó évben a tendencia tovább erõsödött, és egyetlen év
alatt megduplázódott az elküldött mûvek mennyisége. A legnagyobb változás a másolatszolgáltatásban történt, ebben különösen fontos szerepe
volt az ODR-támogatásból beszerzett technikai
eszközök használhatóságának.
Ahhoz, hogy ezen a területen még nagyobb
legyen az áttörés, nagyon fontosnak tartom az
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ODR népszerûsítését, többek között a Könyvtári
Levelezõ /lap jelen rovatát. Ez széles körben nyújt
lehetõséget a rendszer és a szolgáltatások
megismerésére.
Összefoglalásul csupán hangsúlyozni szeretném azt a tényt, hogy az ODR, miközben hozzájárul egy-egy könyvtár állományának fejlesztéséhez és felszereltségének korszerûsítéséhez, fõ
célként azt teszi elérhetõvé, hogy minden használó a rendszer egészének haszonélvezõje lehessen. Könyvtárunk szívesen vesz részt ennek a
célkitûzésnek a megvalósításában.
Könyvtárunk elérhetõsége:
Webcím: www.omgk.hu
Cím: 1012 Budapest, Attila út 93.
Postacím: 1253 Budapest, Pf. 15
Telefon: (1) 489-4900
Fax: (1) 489-4939
E-mail: miltenyi@amon.omgk.hu
Nyitva tartás:
hétfõtõl péntekig (kedd kivételével)
9-tõl 16.30-ig,
kedden 9-tõl 19 óráig.
Miltényi Szilárdné

A Liszt Ferenc
Zenemûvészeti Egyetem
Könyvtára
A Zeneakadémia 1875. évi megalapításával egy
idõben alapozták meg Liszt Ferenc és egyes
zenemûkiadók ajándékaiból a gyûjteményt is,
amelyrõl pontosabb adataink csak az évkönyvek
kiadásától, 1882-tõl vannak.
1879-ben kapott a Zeneakadémia önálló épületet, ahol 1907-ig mûködött. Itt nyílt mód a
könyvtári állomány módszeres fejlesztésére.
1880-ban már négyezer zenemû és száznyolcvan
könyv volt a könyvtárban. Az ekkori alapszabály szerint a könyv- és zenemûtárat csak a
tanintézet tisztviselõi, tanárai, rendes növendékei használhatják. Ekkor készült el az elsõ,
könyv alakban megjelent katalógus, amely ezeregyszáz kötetet tartalmazott. 1886-ban hunyt el
Liszt Ferenc, aki egész budapesti hagyatékát
végrendeletileg a Zeneakadémiára hagyta, egyebek mellett több mint háromezer zenemûvet és
kétszáz könyvet. Ez a hagyaték ma az egyetem
Liszt Múzeumában található. 1890-ben készült
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el a következõ nyomtatott katalógus, amely már
hétezer kötetet tartalmazott. Ez az állomány lehetõvé tette a tanszaki kézikönyvtárak létrehozását. 1891-ben megalakult az Országos Magyar
Királyi Zeneakadémiai Olvasókör, amely részben a könyvtár anyagát használta, részben pedig
egy külön olvasóköri könyvtárat is létrehozott.
Ennek állománya az olvasókör tizenhatéves mûködés utáni feloszlásakor beleolvadt a központi
könyvtár anyagába.
1907-ben készült el a Zeneakadémia mai épülete (Budapest VI., Liszt Ferenc tér 8.), amelynek földszintjén külön részt terveztek a könyvtár
számára. Az állomány rohamosan növekedett,
ebben igen nagy szerepe volt a magánszemélyek,
valamint a magyar és külföldi kiadók ajándékainak. A minisztérium állami státust biztosított
egy önálló könyvtáros számára, de beszerzésre
csak nagyon szûkösen adott pénzt. Az I. világháború alatt gyakorlatilag megállt a növekedés,
sõt, számos értékes mû elveszett. Újabb növekedés csak a húszas években indult meg. 1922-ben
új könyvtári szervezeti szabályzat született, amely
egészen 1949-ig érvényben volt. Eszerint a
könyvtáros kinevezése a miniszter hatáskörébe
tartozott. 1924-ben újrarendezték a könyvtár
anyagát, külön szakkatalógus készült a könyvekrõl és a zenemûvekrõl. Az állomány ekkor már
közel nyolcvanezer egység volt. Ezekben az években hozták létre a csak helybenolvasásra szánt
kézikönyvtárat, és ekkor kezdõdött az összkiadások rendszeres gyûjtése, illetve a meglévõ, hiányos sorozatok kiegészítése. 1928-ban dr. Prahács
Margit vette át a könyvtár kezelését, és rövid
megszakítással egészen 1961-ig maradt ezen a
poszton. Az õ szakszerû vezetésének köszönhetõen a könyvtár a II. világháborúig egyenletesen
és szisztematikusan fejlõdött. Ekkor vált a Zeneakadémia könyvtára az ország egyik legnagyobb
zenei szakkönyvtárává, õ alapozta meg a mai
Kutatókönyvtárban található ritkaság-, kézirat- és
Liszt-gyûjteményt, és létrehozta a Liszt Emlékszobát, a mai Liszt Ferenc Emlékmúzeum és
Kutatóközpont elõdjét.
A háborús évek újabb visszaesést jelentettek,
az épület és vele együtt számos könyv és kotta
megsérült, illetve elveszett. A fejlõdés a negyvenes-ötvenes években sem volt megfelelõ. Anyagi és politikai okok miatt a könyvtár nem tudott
lépést tartani a külföldi irodalommal, szüneteltetni kényszerült a legtöbb nyugati folyóirat elõ2002. április

fizetését. Ezeket a hiányokat máig is csak részben tudta pótolni.1971-ben kapott a Liszt Ferenc
Zenemûvészeti Fõiskola egyetemi rangot, s ezzel a könyvtár is az egyetemi könyvtár rangjára
emelkedett. A hatvanas évektõl, dr. Kárpáti János zenetudós igazgatása alatt megindult újabb
fejlõdés révén az ország legnagyobb zenei gyûjteménye lett.
1994-ben a könyvtár megvásárolta az ALEPH
integrált könyvtári számítógépes rendszert. Elsõ
lépésként a Magyarországon egyedülálló számítógépes zenei adatbázis fejlesztése folyik, de a
közeljövõben a rendszer más funkcióit (beszerzés, kölcsönzés stb.) is hasznosítani tudjuk.
A könyvtár központi olvasótermi egységének
állománya ma kb. hetvenezer kötetnyi könyv,
háromszázezer zenemû és mintegy tizenötezer
kötet folyóirat (jelenleg 53 külföldi periodikára
fizetünk elõ). A kottaállomány legértékesebb
részét jelentik a kritikai összkiadások, amelyek
közül nem egy Magyarország egyetlen példánya.
A Vörösmarty utcai Régi Zeneakadémia épületében lévõ Magyar Zenetörténeti Kutatókönyvtárban a ritkaságok és a kéziratok találhatók, ezek
nem kölcsönözhetõk. A két hangtár közül a Liszt
Ferenc téri épületben lévõ nem nyilvános, feladata kizárólag az egyetemi oktatás segítése. A
Régi Zeneakadémia II. emeletén lévõ Liszt
Fonotéka fogad külsõ látogatókat is.
A könyvtár olvasóterme nyilvános, napi olvasójeggyel ingyen látogatható. A kölcsönzésre
közvetlenül jogosultak körét  gyakorlati okokból  kénytelenek voltunk korlátozni. A könyvtárhasználati szabályzat szerint olyan hivatásos
muzsikusok, zenetanárok vehetik igénybe ezt a
szolgáltatást, akik Budapesten, illetve annak
agglomerációs körzetében laknak vagy dolgoznak. A könyvtárközi kölcsönzés segítségével
azonban bárki igénybe veheti szolgáltatásainkat.
Egyhónapos idõtartamra egyszerre legfeljebb tíz
dokumentumot kölcsönzünk bármelyik könyvtárnak, iskolának, zenekarnak, kórusnak, amelyik
hozzánk fordul. A kéréseket elfogadjuk könyvtárközi átkérõlapon, levélben, faxon vagy emailben is.
Könyvtárunk az ALEPH integrált könyvtári
rendszert használja. Számítógépes adatbázisunk
még csak az állomány egy részét tartalmazza: a
könyveknek mintegy 85 százalékát, a zenemûveknek a felét. Éppen ezért még használatban
vannak  és néhány évig maradnak  a cédula-
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katalógusok (betûrendes és szakkatalógusok) is.
Ezeket persze csak nyitvatartási idõben lehet
használni.
A központi részleg állományának nagy része
kölcsönözhetõ. Kivételt jelentenek természetesen
a folyóiratok, továbbá az összkiadások. Ezekbõl
kívánságra fénymásolatot készítünk (A/4-es oldalanként áfával együtt húsz forintért). Ugyanez
vonatkozik a Kutatókönyvtár anyagára is, amely
csak helyben használható. Számottevõ zenekari
szólamanyaggal is rendelkezünk, ezeket mûvenként kétezer forint kölcsönzési díj ellenében, csak
személyesen lehet átvenni.

Könyvtárunk elérhetõsége:
Webcím: www.liszt.hu
Postacím: Liszt Ferenc Zenemûvészeti Egyetem Könyvtára, 1391 Budapest, Pf. 206
Fax: (1) 462-4672
E-mail:
gador@lib.liszt.hu; sziranyi@lib.liszt.hu vagy
tbicsak@lib.liszt.hu
Nyitva tartás:
hétfõtõl péntekig 9 és18 óra közt
 kölcsönzés 17 óráig,
szombaton 9-tõl 13 óráig.
Gádor Ágnes könyvtárigazgató-helyettes

Az Európai Unió által meghirdetett Kultúra 2000 pályázat keretein belül az OSZK Kézirattára
részt vesz a Rinascimento virtuale  Digitale Palimpsestforschung címû nyertes programban. A
nyitó konferencia 2002. február 22. és 24. között zajlott le Párizsban, a Sorbonne egyik dísztermében. A sûrûre fogott tematika legérdekesebb része az olasz kollégák által kidolgozott leírási szoftver-javaslat megvitatása volt.
Karsay Orsolya a konferenciát záró kerekasztal-beszélgetés során mutatta be a Kézirattárat,
vázolva azokat a problémákat, melyeknek a megoldását a programtól remélik. Az OSZK pályázata
a palimpszeszt (újrakivakart) kéziratok digitális átvilágítását célozta meg. A program kelet-európai
tagjai legközelebb ez év júniusában ülnek össze Pozsonyban, hogy saját feladataikról értekezzenek.
Április 3-án elkezdõdött a Kézirattár második nyertes nemzetközi pályázatának megvalósulása.
A projekt az angol A.H.R.B. (arts and humanities research board) támogatásával az OSZK szláv
kéziratainak számítógépes feldolgozására és közzétételére szervezõdött. A program vezetõje Prof.
Ralph Cleminson, a portsmouth-i egyetem szlavista professzora, munkatársai a Bolgár Nemzeti
Könyvtár Kézirattárának szakemberei, illetve az OSZK kézirattárosai. A program célja, hogy aktiválja az OSZK régi cirill betûs állományát, amely szinte ismeretlen a tudós világ elõtt.
Új adatbázis az interneten. A II. világháborúban eltûnt magyar civilek és katonák sorsáról
szerezhetnek információt hozzátartozók, kutatók az elmúlt év nyarától a www.hadifogoly.
adatbanyaszat.hu oldalakon. Akkor a szovjet hadifogságba esett és a volt Szovjetunió területén
fogolytáborokban elhunyt 57 ezer ember nyugvóhelyérõl és halálának idõpontjáról kerültek adatok
a hálóra. Az orosz állam újabb kilencezer, hadifogságban elhunyt magyar állampolgár nevét bocsátotta a Hadtörténeti Intézet és Múzeum rendelkezésére 2001 végén. A neveket a KFKI ISYS munkatársai az elmúlt hónapokban egy adatbányászati módszer segítségével dolgozták fel.
A munkák során a Hadtörténeti Intézet és Múzeum Központi Irattár több más, értékes, eddig
közzé nem tett adatot is összegyûjtött. Ezeket egy minden eddiginél átfogóbb, a II. világháború
áldozatainak sorsát ismertetõ adatbázis-gyûjtemény formájában teszik közzé a világhálón, a KFKI
ISYS támogatásával. A jelenleg öt adatbázist bemutató www.hadifogoly.adatbanyaszat.hu internetes
oldal legjelentõsebb része a már említett, magyar hadifoglyok sorsát ismertetõ lista. Az összeállítás
részét képezi még az a két névsor, amelyben a keleti hadmûveletek során, illetve a történelmi
Magyarország területén elhunyt katonák és munkaszolgálatosok temetési helyérõl találhatnak adatokat az érdeklõdõk. A szintén Oroszországból és a volt Szovjetunióból származó, magyar honfitársaink sírjának is helyet adó temetõket felsoroló gyûjteményekbõl a magyar halottak nyugvóhelyeirõl szerezhetnek információt. (Ezek az adatbázisok azonban a megkapott anyagok pontatlansága
miatt sajnos csak kevesek számára szolgálnak bõvebb információval.)
Ez az adatbázis-gyûjtemény egyedülálló módon teszi lehetõvé hozzátartozók, kutatók, történészek számára, hogy az internet adta lehetõségek alkalmazásával a világ bármely táján mind tisztább
képet kaphassunk a II. világháború magyar áldozatainak sorsáról.
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A vezetõi megbízatás
megszûnése
A Kjt. hatálya alá tartozó könyvtárakban a vezetõi megbízatás megszûnésének tipikus esetei
közül elsõként a közalkalmazotti jogviszony
megszûnését említeném. A Kjt. 23. § (1) bekezdése értelmében a közalkalmazott magasabb vezetõ, illetve vezetõ beosztással bízható meg.
Ebbõl nyilvánvalóan következik, hogy e körben
vezetõ beosztás közalkalmazotti kinevezés nélkül (pl. ingyenesen, megbízási szerzõdés alapján
vagy vállalkozásban) nem látható el. A közalkalmazotti jogviszony megszûnése pedig minden esetben a vezetõi megbízatás megszûnését
is jelenti.
A magasabb vezetõk megbízatása határozott
idõre szól, így esetükben ezen, legfeljebb ötéves
idõtartam lejártával megszûnik a vezetõ beosztás. (Az újabb, sikeres pályázat eredményeként
tehát nem meghosszabbításról, hanem újabb
megbízatásról beszélhetünk, a látszólagos folyamatosság ellenére is.) A Kjt. helyes értelmezése
szerint, határozott idejû vezetõi megbízatással
csak a magasabb vezetõk bízhatók meg, minden
egyéb könyvtári vezetõ megbízatása határozatlan idõre szól. A Kjt. 23. § (3) bekezdése ugyanis kategorikusan közli, hogy a magasabb vezetõ
és vezetõ beosztás ellátásával történõ megbízás
határozatlan idõre szól. Ugyanezen bekezdés
második mondata azonban lehetõvé teszi a miniszternek, hogy határozott idejû megbízást is
elõírjon. Ez a mi esetünkben a 150/1992. (XI.
20.) Korm. rendeletben (továbbiakban Korm.)
történik meg, mégpedig úgy, hogy ezen rendelet
7. § (1) bekezdése szerint a közgyûjteményi és
közmûvelõdési intézményekben magasabb vezetõi és önálló intézményvezetõi beosztás ellátására történõ megbízás a pályázat elnyerését követõen legfeljebb öt év határozott idõre szól. A
magasabb vezetõk és vezetõk köre a Korm. 3.
sz. melléklete alapján elhatárolható. Mivel a Kjt.
23. § (3) bekezdésében foglalt fõ szabálytól csak
a miniszter rendelkezése térhet el, a munkáltató
2002. április

sem eseti döntésében, sem szabályzataiban nem
intézkedhet jogszerûen a Korm. 7. § (1) bekezdésében foglaltakon túlmenõen, más vezetõk
határozott idejû megbízásáról.
A vezetõi megbízatás megszûnhet a vezetõ
lemondásával, a megbízás visszavonásával, vagy
fegyelmi szankció alkalmazásaként is. A jogszabály nem említi, de elvileg lehetségesnek tûnik
a vezetõi megbízatás közös megegyezéssel történõ megszüntetése is, kétoldalú megállapodás
formájában.
A magasabb vezetõk esetén feltétlen figyelmet érdemel, hogy a Korm. 7. § (9) bekezdése
értelmében, amennyiben a kinevezési jogkör
gyakorlója a munkáltató, a magasabb vezetõi
megbízás visszavonásához a fenntartó egyetértése is szükséges. Ezen rendelkezés a fõosztályvezetõkre nem vonatkozik.
A magasabb vezetõ és a vezetõ beosztás a
megbízatás ideje alatt visszavonható. A Kjt. 23.
§ (4) bekezdése értelmében A megbízás visszavonását  a közalkalmazott kérelmére  indokolni kell. Az indokolásból a visszavonás okának
világosan ki kell tûnnie. Vita esetén a visszavonás indokának valóságát és okszerûségét a munkáltatónak kell bizonyítania. A közalkalmazott
az indokolást a visszavonás kézhezvételétõl számított három napon belül, írásban kérheti; a
munkáltató az indokolást további három napon
belül köteles a közalkalmazott részére írásban
megadni. Ennek megfelelõen a visszavonást
csak akkor kell indokolni, ha azt a közalkalmazott a visszavonás kézhezvételétõl számított három naptári napon belül írásban kéri. A munkáltatónak három naptári napon belül kell erre az
írásbeli indokolást megadnia. A vezetõi megbízás visszavonása miatt a közalkalmazott jogvitát
kezdeményezhet. A három nap mindkét esetben
jogvesztõ határidõ, ha a közalkalmazott ez idõ
alatt nem kéri az intézkedés indokolását, utólag
erre már nincs lehetõsége, és a jogorvoslati lehetõségeket tekintve sem lehet oka optimizmusra.
Ha a közalkalmazott határidõn belül érkezett
kérésére a munkáltató nem készíti el az indokolást vagy a háromnapos határidõt elmulasztja, azt
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utólag nem pótolhatja, és a vezetõi megbízás
visszavonása jogellenesnek minõsül.
A Legfelsõbb Bíróság MK 95. sz. kollégiumi
állásfoglalása a rendes felmondás vagy felmentés indokolására vonatkozó követelményeket
foglalja össze. Ezeket a vezetõi megbízás visszavonásának indokolása tekintetében megfelelõen
alkalmazni kell. Az indokolásból a visszavonás
okának világosan ki kell tûnnie. Tartalmaznia
kell azokat a konkrét tényeket, körülményeket,
amelyekre a munkáltató a döntését alapította.
Komolynak és meggyõzõnek kell lennie. A közalkalmazott képességeivel, vezetõi magatartásával, vagy a munkáltató mûködésével összefüggõ,
valós okra kell hivatkoznia. A bírói gyakorlat
jogszerûtlennek ítéli az általános indokokat (pl.
lassú, összeférhetetlen, alkalmatlan, megbízhatatlan). Az MK 95. sz. állásfoglalás a
helytelen általános indok példájaként hozta fel a
következõt: a munkavállaló vezetõi magatartásában olyan alapvetõ hiányosságok tapasztalhatók, amelyek lehetetlenné teszik a munkahelyen
való mûködését. A szubjektív vélemény, a valós, de súlytalan indok szintén a visszavonás
törvénytelenségének megállapításához vezethet.
Jogellenes a vezetõi megbízás visszavonása,
ha az a hátrányos megkülönböztetés tilalmába
ütközik (Mt. 5. §).
A visszavonás jogával a rendeltetésszerû joggyakorlás követelményének megfelelõen kell élni,
pl. nem alkalmazható bizonyítottan ártási szándékkal, bosszúból, zaklatásszerûen (Mt. 4. §). A
joggal való visszaélés tilalma azonban nem csak
a munkáltatót köti, az ilyen magatartás indoka
lehet a vezetõi megbízatás visszavonásának is.
Érdemes elolvasni azon, az Mt. hatálya alá tartozó munkáltatónál történt jogesetet, amelyben a
munkáltató jogszerûen mondott fel rendkívüli
felmondással bér- és munkaügyi osztályvezetõjének, mivel az a számára felajánlott béremelést
sértõ hangú levélben utasította vissza, és annak
másolatát az üzemi nyilvánosság céljából megküldte a helyi szakszervezeti titkárnak is. A levél hangneme sértette a vezetõi tekintélyt, s szerzõje a vezetõi munkakörénél, bizalmi állásánál
fogva tõle különösen elvárható együttmûködési
kötelezettségét szándékosan megszegte. (BH
1997. 499.)
A Legfelsõbb Bíróság egy, az Mt. hatálya
alá tartozó ügyben indokoltnak találta a munkaviszony rendkívüli felmondással történõ meg10

szüntetését két vezetõ beosztású alkalmazottal
szemben, akik nem követelték meg és nem ellenõrizték a munkavégzésre, munkafegyelemre
vonatkozó, kiemelkedõen fontos (tûz- és balesetvédelmi, vagyonvédelmi) munkáltatói rendelkezések végrehajtását. (BH 1994. 573.) A Kjt.
hatálya alá tartozó munkáltatónál jogszerûnek
ítélte a legfõbb bírói fórum azt az elbocsátást
kimondó fegyelmi határozatot, amelyre azért
került sor, mivel a gazdasági ügyintézõ közalkalmazott a mintegy harminc oldal terjedelmû
költségvetés legépelését különbözõ indokokkal
megtagadta. A Legfelsõbb Bíróság megállapította, hogy az elõírt munkavégzés szándékos
megtagadása súlyos megítélés alá esik, különösen olyan esetben, amikor a teljesítésnek számba vehetõ akadálya nem volt. (BH 1999. 532.)
A Legfelsõbb Bíróság törvényesnek ítélte a vezetõi megbízás visszavonását egy olyan esetben,
amikor a vezetõ a hatályos szervezeti és mûködési szabályzattól jelentõsen eltérõen irányított,
és ezzel az intézményben anarchiát okozott. (BH
1997. 373.) Szintén jogszerûnek bizonyult annak a kórházi osztályvezetõ fõorvosi megbízásnak a visszavonása, amelyre azért került sor, mert
a vezetõ bizonyos adminisztratív ellenõrzési kötelezettségeit elmulasztotta, és emiatt elkerülte a
figyelmét, hogy az osztályvezetõ fõnõvér két éven
keresztül nem dolgozta le a törvényes munkaidejét, jogalap nélkül számfejtettek részére mûszakpótlékot, az ügyelet- és készenléti cseréket
nem adminisztrálták, a kimutatások eltértek a
jelenléti ívek adataitól stb. (BH 2000. 269.)
Nyilvánvaló, hogy a fenti jogesetek meghatározott munkajogi szituációkra vonatkoznak, részben eltérõ jogi környezetben és következményekkel, azonban a bennük szereplõ tényállások alkalmasnak tûnnek arra, hogy illusztrálják a vezetõi kötelességszegés néhány lehetséges megjelenési formáját.
A munkáltatót terheli annak bizonyítása, hogy
az indokolásban közölt ok helytálló. Az esetleges jogvita során a munkáltató nem hozakodhat
elõ újabb indokokkal, azokat a bíróság nem vizsgálja meg.
A vezetõi megbízás visszavonását írásban kell
közölni. Ha ennek során nem rendelkeztek a
megszûnés idõpontjáról, akkor az intézkedést
azonnali hatályúnak kell tekinteni. A döntés
visszavonása  a közlést követõen  csak a másik
fél hozzájárulásával lehetséges.
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A volt vezetõ munkajogi helyzete a megszûnés jogcímétõl függõen alakul. A Kjt. 23. § (7)
bekezdése értelmében a megbízás visszavonása,
határozott idejû megbízás letelte vagy lemondás
esetén a közalkalmazottat eredeti munkakörében
kell továbbfoglalkoztatni, ennek hiányában végzettségének, illetve képesítésének megfelelõ
munkakört kell részére felajánlani. Ha erre nincs
lehetõség vagy a közalkalmazott a felajánlott
munkakört nem fogadja el, akkor a jogkövetkezmények jelentõsen eltérnek
1. lemondással történõ,
2. határozott idõ lejárta, vagy visszavonás
miatt történõ megszûnés esetén.
Az elsõ esetben, a Kjt. 23. § (5) bekezdése
értelmében, a közalkalmazotti jogviszonyról történõ lemondás szabályait kell megfelelõen alkalmazni, azaz a lemondott vezetõ közalkalmazotti
jogviszonya a kéthónapos lemondási idõt követõen megszûnik, ennek megfelelõen sem felmentési idõre, sem végkielégítésre nem számíthat.
A második esetkör a Kjt. 30. § (1) bekezdés
c) pontja szerinti felmentési jogcímet jelenti, tehát
a volt vezetõ közalkalmazotti jogviszonya rendes felmentéssel megszüntethetõ, és a Kjt. szerinti felmentési idõre és végkielégítésre jogosult.
A vezetõi megbízás jogellenes visszavonásának következményeirõl a Kjt. 23. § (812) bekezdései rendelkeznek. Ha a bíróság megállapítja a jogellenességet, akkor a közalkalmazottat 
kérelmére  eredeti vezetõ beosztásába helyezi
vissza. Ha a vezetõ megbízatása határozott idõre
szólt és az idõközben letelt, a visszahelyezésre
nem kerül sor. A vezetõi pótlék elmaradt összegét a munkáltató köteles megtéríteni.
Ha a közalkalmazott nem kéri a vezetõ beosztásába történõ visszahelyezését, akkor határozatlan idõre kinevezett vezetõ esetén a részére
megállapított pótlék egyévi összegére, határozott
idõre kinevezett vezetõ esetén a határozott idõ

leteltéig számított pótlék összegére jogosult. Ezen
kívül a munkáltató a közalkalmazott felmerült
kárát is köteles megtéríteni. Tekintettel a pótlék
kérdésének rendezett voltára, a kártérítési igény
elsõsorban az elmaradt egyéb juttatások megtérítésére irányulhat, de extrémebb esetben, ami
hátrányos megkülönböztetés vagy rendeltetésellenes joggyakorlás (pl. zaklatás) következményeként képzelhetõ el, esetleg nem vagyoni kártérítés követelése is megjelenhet, mint személyiségvédelmi eszköz.
Amint a fentiekbõl kitûnik, a közalkalmazottra nézve a leghátrányosabb a vezetõi megbízásról történõ lemondás, hiszen adott esetben két
hónapon belül, üres zsebbel az utcára kerülhet. A legnagyobb érzelmi feszültséggel pedig a
vezetõi megbízatás visszavonása jár, amely 
objektivitásától és jogkövetkezményeitõl függetlenül  önérzetében megbántott, elégedetlen kollégát termelhet ki a közösség számára. A jog
ezen kérdések gondozására nem tartalmaz árnyalt
lehetõségeket. A magam részérõl a vezetõk körültekintõ kiválasztását és a tarthatatlanná vált
problémák közös megegyezéssel történõ rendezését tartom üdvösnek.
A Korm. 8. § (1) bekezdése értelmében a
kulturális intézmények fõigazgatójának, igazgatójának és helyetteseiknek, vezetõi megbízatásuk megszûnésekor  ha arra nem alkalmatlanság miatt került sor , továbbá kiemelkedõ munkát végzõ közalkalmazottaknak a munkáltató
címzetes fõigazgató, illetõleg címzetes igazgató címet adományozhat.
A Korm. 20. § (1) bekezdése a címzetes
fõigazgató számára havi juttatásként a pótlékalap 100 százalékos, a címzetes igazgató részére 50 százalékos mértékét határozza meg. Ez
is egy lehetõség, érdem szerint, az emelt fõvel
távozás biztosítására
Dr. Horváth Sándor Domonkos

Millenniumi Díj. Az ENSZ Szellemi Tulajdon Világszervezete (WIPO) április 26-át a szellemi
tulajdon világnapjává nyilvánította. A Magyar Szabadalmi Hivatal e napon adja át a Millenniumi
Díjat, ebben az évben második alkalommal. Ezt a Millenniumi Díjat 2002-ben az Országos Széchényi Könyvtár kapja. Az ünnepélyes díjátadás helyszíne a Károlyi-palota.
Könyvtárak számítástechnikai hálózatának fejlesztése  tendernyertesek. A Matáv Rt. és a
V-com Rt. nyerte el a Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési (NIIF) Iroda által kiírt, tárgyalásos közbeszerzési eljárást,a 170 városi és nagyközségi könyvtár számítástechnikai hálózatának
kiépítésére  derül ki a Közbeszerzési Értesítõbõl. A teljes cikk: http://www.prim.hu/hirek/
cikk.prm?id=27438
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Közgyûjtemények
közérdekû
információs
szolgáltatásai
Közgyûjtemények közérdekû információs szolgáltatásai címmel
kétnapos konferenciát rendezett
a Publika Magyar Könyvtári Kör
és a Verseghy Ferenc Megyei
Könyvtár Szolnokon, 2002.
március 78-án.
Az elsõ napon azoknak a
közkönyvtári projekteknek a
céljait és megvalósításuk programjait tárgyalta a konferencia,
amelyeket az Európai Bizottság
Információs Társadalom Igazgatósága támogat és amelyekben
partnerként Magyarország is
részt vesz.
A CULTIVATE projektekrõl
(CULTIVATE-EU, CULTIVATE-CEE), a könyvtárak, levéltárak, múzeumok hálózati együttmûködésérõl dr. Dippold Péter,
a Könyvtári Intézet igazgatója
adott tájékoztatást. A CULTIVATE-EU projektben a tagországok szerepelnek, a CULTIVATE-CEE projektben pedig
tíz közép- és kelet-európai ország vesz részt partnerként,
köztük hazánk is.
Ezekben az országokban
nemzeti információs csomópontokat építenek ki közgyûjtemények közremûködésével, széles
körû együttmûködés kialakítására. Az információs csomópontok lefedik az egész európai kulturális örökség területét,
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és európai szintû kooperációt
hoznak létre. Változatos eszközök segítségével  például honlapok létesítése, webmagazin
közreadása, e-mail információs
szolgáltatás stb.  azon munkálkodnak, hogy minél szélesebb
körben felkeltsék az érdeklõdést
az IST program iránt, amely a
kulturális örökség felhasználásának fejlesztését tûzte ki célul.
A PULMAN projekt céljait
és hazai programjait Billédiné
dr. Holló Ibolya projekt-koordinátor ismertette. A PULMAN
projektben huszonhat ország
vesz részt, elõzménye a PUBLICA néven ismeretes projekt,
amely a közkönyvtárak közös
európai könyvtárpolitikájának
kialakításán, a helyi társadalom
minél teljesebb információs ellátásán munkálkodott.
A PULMAN projekt elõsegíti
a közkönyvtárak tevékenységének fejlesztését, hogy azok lehetõségeiket kihasználva hozzájáruljanak az e-Europe  elektronikus Európa  megvalósulásához. Közremûködik a helyi társadalmat információkkal ellátó
közgyûjtemények (könyvtárak,
múzeumok és levéltárak) együttmûködõ szolgáltatásainak kialakításában, lehetõvé téve, hogy
a felhasználók közös elektronikus felületen férjenek hozzá az
adattárakhoz. Segít a lokális
közgyûjtemények együttes cselekvésének és közös mûködésének fejlesztésére megnyíló támogatási lehetõségek feltárásában, a közkönyvtárak közvetítõ
szerepének hangsúlyozásával.
Könyvtári Levelezõ/lap

Nagy érdeklõdés fogadta a
könyvtárak, levéltárak, múzeumok hálózati együttmûködésével kapcsolatos angol tapasztalatokat, amelyeket Szabó Sándor, a British Council Könyvtár és Információs Szolgálat
vezetõje mutatott be.
A közérdekû információs
szolgáltatásokban való helyi
együttmûködési lehetõségekrõl
múzeumi megközelítésben dr.
Vadász István, a tiszafüredi Kis
Pál Múzeum igazgatója, levéltárosi nézõpontból pedig Bartáné Rábaközi Judit, a JászNagykun-Szolnok Megyei Levéltár munkatársa beszélt.
A konferencia rendezõsége a
második napra az EszKöz 
Elektronikus szolgáltatások közkönyvtárakban hátrányos helyzetû felhasználók számára téma
megtárgyalását tûzte ki.
A PULMAN program keretében ugyanis európai felmérés
készült a közkönyvtárak azon
szolgáltatásairól, amelyeket hátrányos helyzetben lévõ felhasználóiknak nyújtanak.
A hazai helyzetrõl nem teljes körûen, de általánosságban
megállapítható volt, hogy a
nyugat-európai országok közkönyvtáraihoz viszonyítva nincsen nagyarányú elmaradás a
hagyományos módszerek tekintetében. A magyar közkönyvtárak vezetõi arra törekszenek,
hogy a hátrányos helyzetben
lévõ könyvtárhasználóknak is
nyújtsanak, nyújthassanak szolgáltatásokat.
Elsõsorban azokat a hagyományos könyvtári szolgáltatáso2002. április

kat akarják biztosítani, amelyekkel minden olvasónak a
rendelkezésére állnak. Ennek a
feladatnak a végrehajtására próbálják a különbözõ megoldásokat megtalálni, például a dokumentumok házhoz szállítása,
speciális klubfoglalkozások többek között vakok, értelmi fogyatékos gyermekek számára
stb.
Az új eszközök használatával, elsõsorban az elektronikus
megoldásokkal azonban a magyar közkönyvtárak jóval elmaradottabb állapotban vannak,
mint a fent említett országok
intézményei. Egy összefogottabb, országos szinten együttmûködõ fejlesztési program
megindítása, illetve megvalósítása szükséges.
A bevezetõt Bertalanné Kovács Piroska, a Verseghy Ferenc Megyei Könyvtár igazgatója tartotta nemcsak házigazdaként, hanem annak a programnak a vezetõjeként is, amelyet a Verseghy Ferenc Megyei
Könyvtár indított el 1998-ban.
A cél a szolgáltatásfejlesztés
hátrányos helyzetû könyvtárhasználók számára. Egy Center
of Excellence könyvtár kialakításán fáradoznak, hogy tréningeket szervezhessenek és konzultációs lehetõséget biztosíthassanak azoknak a könyvtári
szakembereknek, akik hátrányos helyzetû könyvtárhasználókkal foglalkoznak.
A PULMAN projekt keretében az eszközök teljesebbé tétele, training for trainers megszervezése szerepel a tervekben.
A program sikeres megvalósítását remélhetõleg a Pulman
Digital Guidlines Manual is
segíti.
A témával kapcsolatosan a
könyvtárpolitikai irányelvekrõl,
2002. április

tervekrõl dr. Skaliczki Judit, a
Nemzeti Kulturális Örökség
Minisztériuma könyvtári osztályának vezetõje tartott elõadást.
Az alapítványok programjairól, amelyek nagy segítséget
jelentenek a könyvtáraknak a
hátrányos helyzetû felhasználók
ellátásában, Gyõri Erzsébet
nyugalmazott igazgató adott áttekintést. Részletesen szólt a
Soros Alapítvány ilyen irányú
tevékenységérõl, amely a legszámottevõbb ezen a területen,
s az ESzKöz címû programhoz
is jelentõs támogatást nyújt.
Szemléletváltás a hátrányos
helyzetûek könyvtári ellátásában címmel Bartos Éva, a
Könyvtári Intézet osztályvezetõje felhívta a figyelmet arra,
hogy ennek a tevékenységnek
végre intézményesülnie kell a
könyvtárakban, ugyanakkor
együtt kell mûködnünk a megvalósításban a kialakult állami
intézményrendszerrel, társadalmi és civil szervezetekkel.
Albert József szociológiai
megközelítésben szólt a hátrányos helyzetû felhasználók információs ellátásának szükségességérõl.
A konferencia résztvevõi és
a szervezõk nevében köszönet
illeti a Verseghy Ferenc Megyei
Könyvtár közremûködõ munkatársait, akiknek szorgalmas és
lelkiismeretes munkája nagyban
hozzájárult a tanácskozás sikeréhez. A köszönet Búsi Lajosnak, a megyei közgyûlés elnökének is szól, a konferencia
megnyitásáért, az eddigi munka elismerésért és a további biztatásért.
Billédiné dr. Holló Ibolya
 Bartos Éva

Könyvtári Levelezõ/lap

Olvasásfejlesztés
az olvasás évében
Néma mestereink
a könyvek
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Gyermekkönyvtáros Mûhely 2001. október 8-ától november 19-éig Olvasásfejlesztés
 kritikai gondolkodás címmel
továbbképzõ tanfolyamot szervezett.
A konzultációkkal és tréningekkel összekötött elõadásokra
öt alkalommal került sor. Az ötven résztvevõ zöme a mûhely
tagjai körébõl került ki, ám a
megye érdeklõdõ pedagógusai,
könyvtárosai, könytárostanárai
is bekapcsolódtak a továbbképzésbe.
A program költségeit a Nemzeti Kulturális Alapprogramtól
nyert támogatásból fedeztük. A
tematika összeállításában, színvonalas lebonyolításában nagy
segítségünkre voltak a debreceni Kölcsey Református Tanítóképzõ Fõiskola (a késõbbiekben
KRTF) Anyanyelvi és Irodalmi
Tanszékének tanárai.
Október 8-án Baloghné dr.
Zsoldos Julianna, a KRTF docense elöljáróban vázolta az
RWCT-program (Reading and
Writing for Critical Thinking)
lényegét. Az iskolai oktatás
eredményességének folyamatos
csökkenése tette elodázhatatlanná az oktatás hatékonyságának
növelését, aminek megvalósításához elsõsorban a szemléletmódon kell változtatni. A kritikai gondolkodás fejlesztéséért
olvasással és írással (RWCT)
elnevezésû nemzetközi program
(együttmûködési projekt) célja,
hogy olyan tanítási módszereket juttasson el az iskolákba,
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amelyek bármilyen életkorú tanulók esetében, bármely tantárgyban alkalmazva erõsítik a
kritikai gondolkodást. A hangsúlyt az ismeretek megtanítása
helyett a tanulói gondolkodás
olyan szintre emelésére helyezi, hogy segítségével a gyerek,
a késõbbi felnõtt képes legyen
az élet különbözõ helyzeteiben
a neki szükséges információk
elsajátítására, a problémák megoldására, a döntéshozatalra, a
megfelelõ racionalizációra stb.
A néhány éve hazánkban
lezajlott kísérleti olvasásfejlesztési program döntõen a többkönyvû, a tankönyvtõl elszakadni tudó, az önálló információés könyvtárhasználatra alapozó
oktatási, nevelési, tanulási módszerekkel foglalkozott. Ennek
elõfeltételei: a könyvtárfejlesztés; a szülõk együttmûködésének megteremtése; az olvasásfejlesztés tantárgyköri jellegének tudatosítása; az élmény 
és problémaközpontú olvasásra tanítás, a tanulás alkalmainak gyarapítása; a tanulók vitakedvének, reflexióinak bátorítása, továbbá az írás, az olvasás és a szóbeli összefoglalás útján teljesíthetõ egyéni
feladatok rendszeres kiadása
és számonkérése.
Ezt követõen az olvasás kezdõ szakaszának problémáit feltérképezõ elõadásában azt fejtegette, hogy miként lehet a
gyerekeket megtanítani tanulni.
A különbözõ tanítási módszerek (globális, szintetikus )
ismertetése után leszögezte,
hogy hazánkban sajnos nincs
eléggé hatékony módszer. Emiatt is kívánatos lenne, hogy a
pedagógusok minél szélesebb
köre ismerkedjen meg az
RWCT módszerével. A hierarchikusan egymásra épülõ tech14

nikák alkalmazásával, a cselekvéses, felfedezõ, problémamegoldó tanulás középpontba állításával jelentõs eredményeket
lehet elérni.
Kucska Zsuzsa, a Fõvárosi
Szabó Ervin Könyvtár Terézvárosi Fiókkönyvtárának vezetõje
az Óvodások és szülõk a könyvtárban témában tartott ötletdús,
a gyakorlati munkában jól hasznosítható elõadást. Az olvasói
érdeklõdés felkeltése és ébrentartása érdekében hangsúlyozta
a gyerekekkel való kapcsolat
kialakításának elsõdlegességét,
fontosságát, a szülõk megszólítását, a pedagógusképzésben a
játékok megismertetésének fontosságát, rövid ajánlóbibliográfiák készítését, a felolvasásokat.
Papp Miklósné dr. Angyal
Ágnes, a Hajdú-Bihar Megyei
Könyvtár munkatársa Olvasáskultúránk helyzete és a változás esélyei címû elõadásában
felhívta a figyelmet az olvasás
romló esélyeire, értékének csökkenésére, a praktikus irodalom
és a lektür olvasottságának
emelkedésére az értékes szépirodalom rovására. Hangsúlyozta, hogy a holtpontról csak akkor mozdulhatunk el, ha a család, az iskola és a könyvtár
szövetségre lép.
Az olvasás éve apropóján
lehangoló statisztikát közölt
arról, hogy míg hazánk könyvtárainak a lakosság tizenkét
százaléka a tagja, addig Norvégiában ez az arány hatvan százalék. Ugyanakkor rendkívüli
optimizmussal reméli, hogy az
olvasás XXI. századi reneszánsza nálunk is megvalósítható!
Október 15-én dr. Imre
Lászlóné, a KRTF tanára Az
irodalmi mûvek feldolgozása,
meseértés, szövegfeldolgozás
címmel az irodalmi mû megköKönyvtári Levelezõ/lap

zelítésének módjait (filozófiai
élményközpontú, szociológiai,
pszichológiai) ismertette, majd
jellemzõit, egymásrahatásukat
taglalta.
Az iskolai irodalomelemzés
kapcsán  mely lehet genetikus, strukturális elemzés, hatásvizsgálat, valamint az irodalmi
mû értékelése  a komplex mûelemzés szempontjait sorolta
fel.
Az elméleti bevezetõ után az
RWCT igen hatékony technikáival találkoztunk: a jóslástáblázattal és a kettéosztott naplóval. A jóslástáblázatot az Iván
és a fókabõr címû skót népmese közös feldolgozása során ismerhettük meg. A helyszín és
néhány kulcsszó megadása
alapján a résztvevõk jóslásokba bocsátkozhattak a történet
cselekményével kapcsolatban,
majd összehasonlíthatták a kétféle mesemódot. Rendkívül jó
módszer ez a fantázia megmozgatására, illetve az érdeklõdés
ébrentartására.
A kettéosztott napló módszerét Szabó Lõrinc Gyengeség
címû versének feldolgozása
szemléltette. A vers figyelmes
elolvasása után ketté kell osztani egy lapot, és az egyik részbe a verssel kapcsolatos olyan
szavakat, mondattöredékeket
kell leírni, amelyek a legjobban
megragadtak bennünket. A
másik rész a saját élettapasztalaton átszûrt ráismerést, felismerést tartalmazza, azt, hogy
mit üzen nekünk a vers. Ez a
technika az olvasmányhoz, a
tanultakhoz való személyes
kötõdést segíti elõ.
Dr. Bartos Éva, a Könyvtári
Intézet osztályvezetõje A biblioterápia mint szövegértési
gyakorlat, valamint az önépítés
eszköze címmel a könyv, az
2002. április

olvasás és az irodalom terápiás
alkalmazásáról tartott érdekfeszítõ elõadást. Bevezetõjében
elmondta, hogy a biblioterápia
azt jelenti, hogy mindazt a tapasztalatot, amelyet a könyvek,
az olvasás, az irodalom jótékony hatásáról felhalmozott az
emberiség, egyszerre átfordították tudatosan alkalmazott módszerré, gyógyító céllal, szándékolt hatás kiváltására. Jellegzetesen olyan tevékenységrõl van
szó, melynek gyakorlata jóval
régibb keletû, kialakultabb és
sokrétûbb, mint az elmélete és
módszertani kidolgozottsága.
Ezt követõen a gyógyító olvasás intézményesített formáinak
történetét taglalta. Az elsõként
kialakult klinikai biblioterápiás ág kifejezetten a gyógyítás, a rehabilitáció szolgálatába állította a könyvet, az olvasást.
A fejlesztõ biblioterápiás
ág közintézményekben, iskolákban, könyvtárakban, klubokban
honosodott meg. E tágabb értelmû tevékenység definíciója
így szól: a személyes problémák megoldásának segítése irányított olvasás és megbeszélés
révén. Közvetett segítségnyújtásról van szó  az irodalmi
mûbõl kibontható hatás révén.
Majd miután vázolta a
biblioterápiának az amerikai
oktatásban játszott jelentõs szerepét, az ottani, biblioterápiás
hatásokat vizsgáló pedagógiai
kísérletek pozitív eredményeit
ismertette.
Összegzésként megállapítható, hogy a fejlesztõ-megelõzõ
jellegû biblioterápiába való bevonásra általában minden gyerek alkalmas. Ezen túlmenõen
egyes gyermekcsoportok számára lehetséges a biblioterápia,
másoknak szükséges, megint
2002. április

másoknak nélkülözhetetlen.
Mindannyiunk közös érdeke,
hogy tudatosítsuk biblioterápiás
tapasztalatainkat, és módszerré
formálva adjuk át másoknak;
hiszen a tét nem kevesebb, mint
minél több harmonikus, teherbíró, stabil gyermeki személyiség nevelése.
A mesei szövegvilágokat dr.
Jeney Teréz, a Nyíregyházi
Fõiskola tanára definiálta, majd
rendszerezte a legõsibb irodalmi mûfajok egyikét. Részletesen ismertette a mese mûfajait,
jellemzõit (állatmese, novellamese, tündérmese, legenda, ördögmese, tréfás mese, hazugság, formula).
Október 29-én dr. Margócsy
Klára, a Nyíregyházi Fõiskola
tanszékvezetõ tanára A drámapedagógia módszereinek felhasználása az irodalmi mû tanítása során címû elõadásában
a drámapedagógiára mint az új
típusú megértés módszerére
hívta fel a figyelmet, kiemelte
hatékonyságát, valamint hangsúlyos szerepét a tanítás folyamatában. A drámaóra élményt ad, unalom, félelem és
szorongás nélküli. Fontos, hogy
a folyamatos cselekvési lehetõség  a játékok segítségével 
az óvodától az egyetemig jelen
legyen! Öröm-pedagógiai elveibõl következõen felhívta a
figyelmet arra, hogy az élményt
adó tanítás felé kellene az irodalomoktatásnak fejlõdnie.
A drámapedagógia módszerének alkalmazása alapos felkészülést igényel a pedagógustól,
ám megéri, mert egyben állandó megújulást, kiegyensúlyozottságot is jelent számára.
Hozadéka a gyerek személyiségének gazdagodásában, a képzelet fejlesztésében, a kommunikációs képességek, a viselkeKönyvtári Levelezõ/lap

dési kultúra, a bátorság erõsödésében, a szocializációs problémák oldásában, a kapcsolatteremtésben, az aktivitásban, a
koncentrációs készség fejlõdésében mérhetõ le.
Püspöki Péter, a miskolci
Zrínyi Gimnázium drámatanára az iskolában és a könyvtári
foglalkozások keretein belül is
jól alkalmazható módszerrel
ismertette meg a résztvevõket,
amely érdekes, újszerû formában kelti fel a gyerekek érdeklõdését egy-egy irodalmi mû
iránt. Az ajánlandó történetbõl
egyes részleteket kiragadunk, s
ezt eljátszatjuk, drámapedagógiai módszerekkel elõadatjuk
a gyerekekkel. Ezt követõen
megkérdezzük az egyes szereplõk véleményét az adott szituációról. A gyerekek átgondolják
a történteket, és kíváncsian várják, hogy mi is lesz a történet
vége. Ekkor ajánljuk figyelmükbe a kiválasztott mûvet, melyet
 tapasztalatok szerint  a tanulók fele önszorgalomból végigolvas.
Az olvasástechnika fejlesztésének fokozatairól Csákberényiné dr. Tóth Klára, a KRTF
adjunktusa beszélt. Rendkívül
fontosnak tartja, hogy a gyerekek jól és érthetõen megtanuljanak olvasni, mert csak annak
a gyereknek fog örömet jelenteni az olvasás, aki elsajátította
a technikáját.
A leggyakoribb olvasási hiba
a felcserélés, (az egymáshoz hasonló hangok felcserélése), áthelyezés (egymás melletti hangok ejtése), az összeolvasás, a
hangátvetés, a hangtávhasonlás,
a kihagyás (nem olvas egy szót),
az elhagyás.
Az elméleti bevezetõ után az
olvasás gyorsaságát fejlesztõ,
látószögnövelõ, perifériás látást
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fejlesztõ, hibakeresõ, jelfelismerõ gyakorlatokkal ismerkedhettünk meg.
November 12-én Az olvasóvá nevelés módszereirõl Baloghné dr. Zsoldos Julianna
tartott ötletdús elõadást. Az olvasási mûhelymunka az egyik
hatékony módszer arra, hogy a
pedagógus, a könyvtáros megtanítsa a gyereket a gondolkodva tanulásra, melynek eszköze
az olvasás. A gondolkodásra
inspiráló feladatok adásával, a
cselekményre való rákérdezéssel, a szubjektív vélemény kikérésével, olvasónapló íratásával szép eredményeket érhetünk
el az olvasóvá nevelésben.
Az olvasónaplóban nem a
cselekményt kell leírnia a gyereknek, hanem azt, hogy miként
hatott rá a mû olvasás közben
(élmény, érzés, értékítélet). A
tanárnak ki kell tüntetnie a gyereket a figyelmével, reagálnia
kell (nem osztályozással!) a leírtakra.
Az irodalmi levélben egymásnak ajánlanak könyveket a
tanulók. A levelek megírását
minden esetben megbeszélésnek és reflektálásnak kell követnie.
A könyvismertetésre a kiscsoportos forma (6-8 gyerek) a
legalkalmasabb. Fontos, érdekes, humoros részletek kiválasztása, felolvasása után választ
kell adnia a tanulónak arra,
hogy miért éppen az adott könyvet választotta, mi tetszett neki
benne a legjobban. Arra kell
törekedni, hogy az elõadó a
személyiségén átszûrve tartson
könyvismertetõt. A közönségnek pedig el kell mondania,
hogy mi tetszett neki a beszámolóban, mi jutott eszébe róla,
s hogyan értékeli az elhangzottakat.
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A háromlépéses interjú egy
olyan technika, amelyben a partnerek egy adott témáról egymással készítenek interjút, kijelölt szerepek szerint. Alkalmazható elõrejelzésekhez, személyes tapasztalatok megosztásához, összefoglalásra, házi feladat áttekintésére, fogalmak
tisztázására.
Az irodalmi körök önkéntes
csoportok, ahol lényeges, hogy
a szót a gyerekek kapják meg,
s különbözõ szempontok, módszerek alapján elemezzék az
irodalmi alkotást. Példaképpen
néhány szerep: idézet-keresõ,
nyomozó, nyomkeresõ, kérdésfeltevõ, szókeresõ, ellenõrzõ,
karakter-értelmezõ, illusztrátor,
jegyzõ, hírnök.
Dr. Tószegi Zsuzsanna, a
Neumann-ház igazgatója A számítógép és az új információhordozók az olvasás szolgálatában
témában fejtette ki álláspontját.
A digitális könyvtár nehéz helyzetét az okozza, hogy nagy felelõsség eldönteni, hogy mit
tegyen fel az internetre, mit
gyûjtsön. Felhívta a gyermekkönyvtárosok figyelmét arra,
hogy indirekt módon tanítsák a
gyerekeket a multimédia használatára. A gyermekirodalom a
hálón még elenyészõ mennyiségben van jelen, így csak a
CD-ROM-ok állnak rendelkezésünkre. A könyvtárosoknak a
Neumann-ház hasznos lehetõségeket kínál. Honlapjukon érhetõ el a CD-ROM-ok lelõhelyadatbázisa (háromszáz könyvtár, kilencszáz féle lemez). A
CD-ROM diszkográfia 1990 és
2000 között mintegy ezerötszáz
lemez adatait dogozta fel, melyekbõl kilencven készült a gyerekeknek (ebbõl 41 mese, szépirodalom, játék; 34 oktató program; 12 nyelvoktató program és
Könyvtári Levelezõ/lap

3 rajzfilm). A WebKat.hu a
könyvtári és a MARC szabvány
alapján
épített
magyar
internetforrások katalógusa,
melybõl 61 ezer hálózati dokumentumról kaphatunk részletes
adatokat. A DIA (Digitális Irodalmi Akadémia) honlapja a
világon egyedülálló vállalkozás.
Jelenleg ötven kortárs magyar
és erdélyi magyar író mûve
hozzáférhetõ. A feldolgozás
szintje rendkívüli visszakereshetõséget biztosít (szerzõ, mûfaj, keletkezési hely és idõ, teljes szövegek, szövegen belüli
érdekes információk pl. arról,
hogy ki írt ajánlást a mûhöz).
Dr. Bihari Albertné igazgatóhelyettes A gyermekkönyvtár
az olvasó gyerekekért címmel
saját tapasztalatait, ötleteit, a
megyei könyvtár gyermekrészlegének programjait, pályázatait osztotta meg a hallgatósággal. Hangsúlyozta, hogy minden
gyermekkönyvtárnak arra kell
törekednie, hogy a csoportos
foglalkoztatás mellett a gyerekek egyéni érdeklõdését, az olvasás iránti vágyát felkeltse, s
kíváncsiságát is kielégítse.
Az olvasás szerepváltozásának megfelelõen újra kell gondolnunk, hogy mit, mennyit és
milyen eszközökkel, módszerekkel csinálunk.
November 19-én A könyvtárhasználat az alsó tagozatban
címmel dr. Bartha Jánosné, a
KRTF Gyakorló Általános Iskolájának szakvezetõ tanítója,
szakértõje tartott elõadást. Kiemelten fontosnak tartja az alsó
tagozatos gyerekek gondolkodásra szoktatását, melyben fõként az anyanyelvi nevelésnek
van elsõdleges szerepe. A gyerekek szövegértése eléggé lehangoló, ezért minél hamarabb
szemléletváltozásra lenne szük2002. április

ség ahhoz, hogy a tanulási szokások, a beszédképesség, az
attitûdök, beállítódások kialakítására helyezõdjön a hangsúly.
Az olvasási képességfejlesztés
fokozatainak (olvasástechnika,
olvasásértés, olvasási szokások)
elemzése után a különféle
szövegfeldolgozási technikák
ismertetése következett: adatkeresés, lényegkiemelés, jegyzetelés, a szöveg áttekintése cím,
ábrák alapján, lexikonhasználat
olvasás közben.
Az ismeretek elsajátítása
nem cél, hanem eszköz. Aktív,
cselekvõ, felfedezõ és problémamegoldó, diákközpontú tanulást kell kialakítani, mely újfajta kihívás a tanár számára, mivel szervezõ, irányító szerepe
kerül elõtérbe. Az RWCT projekt e szellemet képviseli, amikor a tanítást és a tanulást egy
háromlépcsõs modellbe helyezi. Az RJR modell a ráhangolás, a jelentés megteremtése és
a reflektálás szakaszából áll. A
ráhangolódás fázisában az
anyag megismerése elõtti beszélgetésre, az elõzetes tudás
feltérképezésére, a feltételezések meghallgatására kerül sor.
A második fázisban a jelentést
a tanuló teremti meg, miközben
az elõzetesen feltérképezett tudás helytállóságát vizsgálja. A
reflektálás szakaszában a tartalom megismerése utáni vitára,
irányító kérdések feltevésére,
kérdésekkel történõ megválaszolására kerül sor.
Az RWCT interaktív technikái közül igen népszerû az ötletbörze, amelynek során  általában páros vagy csoportos
munkában  oldják meg a feladatot a résztvevõk. Alkalmazása során fürtábrát (jelentéshálót) készíthetünk, egy olyan
grafikai szervezõt, amely gon2002. április

dolatok, információk, fogalmak
bonyolult kapcsolatrendszerét
szemlélteti egy adott téma (szó,
kifejezés) kapcsán. Nagy elõnye
e technikának, hogy a tanulókat egy adott témáról való nyílt
és szabad gondolkodásra bátorítja.
Az insert (jelölés) a hatékony
olvasást és gondolkodást szolgáló interaktív jegyzetelési eljárás. Alkalmazása során az
olvasó a szöveg olvasása közben a ü  + ? jelek segítségével megjelöli az általa már ismert tényeket, kiemeli az új információkat, továbbá azokat a
tényeket, amelyeket nem ért,
vagy ellentmondanak eddigi ismereteinek. Hatékony eszköz
ez, mert lehetõvé teszi, hogy a
tanulók olvasás közben aktív
módon kövessék nyomon saját
megértési folyamataikat, az eljárás segítségével az olvasó
végig elmélyülten dolgozik.
A TTM (tudom, tudni akarom, megtanulom) modell célja, hogy a tanulók a már meglévõkhöz kapcsolják saját ismereteiket, illetve hogy saját kérdésük megfogalmazásával motiváltabbá váljanak az új anyag
elsajátításában. E modell insert
technikával alkalmazva a következõ véleményre késztetett egy
gyereket: Könnyebben értettem
meg a szöveget, nem kellett
többször elolvasnom.
Az irodalmi mûvek feldolgozásánál a keret-történet, a
történet-piramis, a történet-térkép vagy a karakter-térkép készítése bizonyul célravezetõ
módszernek, melyek alkalmazásával természetessé válik a
könyvek, a könyvtár használata.
A könyvtárhasználat tanítása a felsõ tagozatban témában
Hegedüs Péterné, a vásárosKönyvtári Levelezõ/lap

naményi Eötvös József Általános Iskola könyvtárostanára tartott továbbgondolásra késztetõ
elõadást.
A következõ három elõadóval együtt részese volt annak a
háromrészes RWCT-s kísérleti
programnak, melynek tapasztalatairól 1998-ban az Olvasó
család  tanuló társadalom
címû vásárosnaményi konferencián már beszámoltak, s melynek anyaga nyomtatásban is
megjelent, a Könyvtári Kis Híradó különkiadásaként.
Felsorolta a könyvtárhasználat tanításának legfrissebb forrásait, lelõhelyeit. Kitért a NAT
megjelenésére is, amelynek tartalmi elvárásai nemcsak a gyûjtõkör szempontjából jelentenek
kötelezettségeket, hanem a
könyvtár feladatainak újraértelmezését, szolgáltatásainak,
technikai eszközeinek korszerûsítését is szükségessé teszik.
Kiemelkedõ feladatként kerül
elõtérbe az informatika mûveltségi területén belül a könyvtárhasználat. A különbözõ mûveltségterületek ismeretanyagának
elsajátítása során egyre nagyobb
szerepet kap a könyvtár tájékoztatói tevékenysége, a tanulók
önálló információkeresésre és
információhasználatra nevelése.
Kulcsfontosságú a pedagógusok
szemléletváltása, a könyvtárhasználat tantárgyközi jellegének megjelenítése a szaktanárok és a könytárostanár együttmûködésével.
Olvassunk történelmet! címmel Sánta Miklósné, a vásárosnaményi Eötvös József Általános Iskola magyar-történelem
szakos tanára mondta el az olvasásfejlesztési kísérletben
szerzett tapasztalatait. Kifejtette, hogy talán egyetlen tantárgy
sincs olyan szoros kapcsolatban
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a könyvekkel, a könyvtárral,
mint a történelem. Feltette a
kérdést, hogy mikor használjanak, használtassanak könyvet.
Akkor, ha a könyvekben lévõ
információ segítségével a tanulók jobban megértik az ismeretlen fogalmakat (pl. Magyar
értelmezõ kéziszótár, Történelmi fogalomtár). Ugyancsak
szükséges az ismeretbõvítés a
tankönyvön túli történelmi táj,
esemény megvilágításához, az
összefüggések megláttatásához
(pl. a földesurak életérõl szóló
anyagnál a Páncélos lovagok
címû könyv használata). A
szépirodalmi mûbõl vett részletek fokozzák a történelemóra
érzelmi töltését. A tanulók ismeretszerzéséhez, motiválásához jó alkalom a témához kapcsolódó kiállítás megtekintése.
A dramatizálás a gyerekek kedvenc módszere, hiszen egy-egy
történelmi szakasz bemutatása
során meglódul a fantáziájuk,
fejlõdik a beleélõ képességük,
a kreativitásuk.
Olvassunk számokkal!  ezt
a különleges címet adta elõadásának Varga Gyöngyi, a vásárosnaményi Eötvös József Általános Iskola matematikatechnika szakos tanára. Leszögezte, hogy az értõ olvasás a
matematikában kulcskérdés. A
matematikatanítás célja és feladata is az, hogy fejlessze az
értelmes olvasás gyakorlatát, a
pontos, világos, tömör kifejezõkészséget, a tanulók logikai
képességeit, gondolkodásuk rugalmasságát.
A korszerû matematikaoktatásban a tanulóknak találkozniuk kell olyan feladatokkal, amelyek megoldásához önmaguknak kell kiválasztaniuk, felkutatniuk a szükséges adatokat a
könyvtár és a könyvek segítsé18

gével. Sokszor nem is a probléma megfogalmazása, hanem a
helyes megközelítése a döntõ,
mely az értõ olvasáson alapul.
A matematikaórákat változatosabbá, érdekesebbé tehetjük az
adott témakörhöz kapcsolódó
matematikatörténeti érdekességekkel. A gyerekek szívesen
olvasnak hozzá, hiszen a matematikusok élete ugyanolyan lelkesítõ lehet, mint a történelmi
nagyságoké.
Mit rejt a mûvészek lelke?
 tette fel a kérdést elõadásában Tóthné Simon Zsuzsa, a
vásárosnaményi Eötvös József
Általános Iskola földrajz-rajz
szakos tanára. Hangsúlyozta,
hogy a mûvészettörténet tanítása során arra törekszik, hogy 
az adathalmazok elsajátítása
helyett  tájékozódni tudjanak
a gyerekek a mûvészettörténeti
korszakokban, s hogy stílusjegyeik alapján meg tudják különböztetni az egyes korszakokat. A ráhangolódás, az ismétlés és az összefoglalás jól bevált módszerének tartja, amikor
szavakat mond a tanulóknak, õk
pedig ezekhez a szavakhoz kultúrákat vagy stílusirányzatokat
kapcsolnak. A megoldást gondolkodási idõ nélkül kell leírni.
A festõkrõl szóló kiselõadásoknál  tíz érdekes mondat megfogalmazásával  a lényeg

megragadására hívja fel a figyelmet. Ilyen és ehhez hasonló feladatokkal sikerült elérnie,
hogy a tanulók a nyolcadik osztály végére remekül tájékozódjanak a stílusok között, és érdekességek szintjén ismerjék a
festõk életét.
Örömünkre szolgál, hogy a
programok  minden alkalommal  nagy részvétel mellett
zajlottak. A hallgatók  a gyerekek olvasásra nevelésével foglalkozó szakemberek  visszajelzései megerõsítettek bennünket abban, hogy mindennapi
munkájukban vélhetõen nagy
segítséget jelent majd, hogy
megismerkedhettek az értõ olvasás technikájával, a különbözõ tanítási módszerekkel, a
biblioterápia gyakorlati hasznosításával, a tantárgyközi könyvtárhasználattal, valamint az olvasóvá nevelés hagyományos és
új módszereivel.
Az RWCT-s módszerek jó
részét kitûnõen alkalmazhatják
a gyermekkönyvtárosok a csoportos és klubfoglalkozások, a
közös együttlétek során.
Minden gyermekkönyvtárosnak, könyvtárostanárnak jó
szívvel ajánlom figyelmébe az
RWCT-program megismerését!
Dr. Bihari Albertné
a Gyermekkönyvtáros
Mûhely vezetõje

Internet Fiesta a halasi könyvtárban. A Kiskunhalasi
Városi Könyvtár  a tavalyi évhez hasonlóan  az idén is
csatlakozott az Internet Fiestához, a LINK: Lakossági Internet
Napok Kiskunhalason programmal.
Március 22-én és 23-án a hangtár, amely immár számítógépes terem is, ingyenesen állt a beíratkozott olvasók rendelkezésére.
A könyvtár a Széchenyi Terv keretében 2 millió 30 ezer
forintot nyert az Informatikai Kormánybiztosság pályázatán.

Könyvtári Levelezõ/lap
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Az EU a könyvtárakban  könyvtárak az EU-ban
A Könyvtári Levelezõ/lap a Külügyminisztérium támogatásával új rovatot indít az Európai Unióval, Magyarország uniós csatlakozásával kapcsolatos információk terjesztése, a könyvtárak hathatósabb bevonása
érdekében.
Reméljük, az új rovat felkelti olvasóink érdeklõdését.
Várjuk írásaikat, ötleteiket, javaslataikat. (A szerkesztõség)
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2) A meggyõzés idõszaka. Célja, hogy az Európai
Unióról már alapismeretekkel rendelkezõ polgárok önálló véleményt alakítsanak ki az európai közösségekhez
tartozás perspektívájáról. Ez a szakasz elvileg a csatlakozási tárgyalások befejezõdéséig tart, de gyakorlatilag átnyúlik a harmadik
3) s egyben utolsó, mozgósítási szakaszba is. Ekkor a cél az, hogy az ismeretekkel felvértezett, kialakult
önálló véleménnyel rendelkezõk ténylegesen vegyenek
részt az Európai Unióhoz történõ csatlakozás kérdésében rendezendõ népszavazáson, s szavazatukkal járuljanak hozzá az integrálódás legitimitásához.
Magyarország taggá válásával a kommunikációs
stratégia elsõ nagy periódusa lezárul. Azonban a közeli
múltban csatlakozott új EU-tagállamok példái azt mutatják, hogy a lakosság folyamatos tájékoztatása feladatként a csatlakozás után is fennmarad. Formája ugyan
változik majd, legfontosabb célja, a közös ügyeink területén történõ tájékoztatás azonban változatlan marad.
A kommunikációs stratégiának az ismeretterjesztésen túl szemléletmódot kell sugallnia: az állampolgár
nem kívülálló, hanem aktív részese az integrációs folyamatoknak, amelyek konkrét, kézzel fogható hatással
vannak mindennapi életére;
Minthogy a kommunikációs stratégia célja és feladata a különbözõ társadalmi rétegeket megfelelõ módon
ellátni az integráció minden kérdésére kiterjedõ információval, a konkrét véleményformáló célcsoportok  mint
például a médiumok, az újságírók és a pedagógusok 
részére kidolgozott programcsomagok mellett jelentõs
hangsúlyt kaptak a széles közvéleményt tájékoztató
projektek, így az Európai Információs Pontok (EIP) hálózatának kiépítése, az Európa Napok, a megjelenés különféle kiállításokon, a civil szervezetek és nem utolsó sorban
az uniós ismereteket hordozó kiadványok támogatása, EUismeretterjesztõ sorozat szerkesztése (pl. az Engem is
érint füzetek), támogatása.
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A KÜLÜGYMINISZTÉRIUM KÖNYVTÁRI
PROGRAMJA

A magyar kormány kommunikációs stratégiája
Elõzmények

Az Európai Unió  korábbi nevén Európai Közösségek  negyvenévi története során négy alkalommal
bõvült. Az ötödik kibõvülésre 2004 körül kerülhet sor,
amikor a kritériumoknak megfelelõ közép- és kelet-európai országok, köztük hazánk is az Európai Unió teljes
jogú tagja lehet.
Magyarország 1991. december 16-án írta alá
Brüsszelben a társulási szerzõdést, amely az 1994. évi
I. törvénnyel, mint Európai Megállapodás lépett hatályba.
Ugyancsak 1994-ben a magyar kormány az Európa
Tanács esseni ülésén adta át az úgynevezett Esseni
Memorandumot, amelyben alapvetõ fontosságú feladatként jelölte meg az ország integrálódását elõsegítõ
nemzeti közvélemény-felkészítési stratégiát. Ezzel a
társult országok körében Magyarország kezdeményezte elsõként a közvélemény koncepciózus felkészítését
a csatlakozásra. A kormányzat a Külügyminisztériumot
bízta meg a stratégia végrehajtásával.
1995-ben a lakosság euro-atlanti integrációs ismereti szintjének és érzelmi hozzáállásának felmérése érdekében készített közvéleménykutatást követõen  szakértõk bevonásával  elkészült Magyarország Európai
Unióhoz való csatlakozását elõkészítõ kormányzati kommunikációs stratégiája, amely hosszú távra meghatározta a csatlakozást megelõzõ teljes idõszak tájékoztatási és felkészítési tevékenységét. Ezt a koncepciót az
Európai Integrációs Tárcaközi Bizottság 1995. április 19én jóváhagyta, végrehajtása pedig 1996. január 1-jével
kezdõdött meg.
A feladatoknak és eseményeknek egymástóli függõsége indokolttá tette, hogy a felkészítési programot
három, egymásra épülõ szakaszra bontsák:
1) A tájékoztatás szakasza: Célja az ismeretek terjesztése, az objektív tájékoztatás az Európai Unióról és
Magyarország integrációs törekvéseirõl, felkészülésérõl.
Feladata a magyar állampolgárok európai uniós ismereteinek bõvítése. Ez a periódus 1998. március 31-ével,
a csatlakozási tárgyalások megkezdésével lezárult.

2002. április

A könyvtári program

A már integrálódott tagországok stratégiai tapasztalatait is figyelembe véve, nem elhanyagolható a könyvtárak, különösen a vidéki közkönyvtári hálózat szerepvállalása a közvélemény felkészítésében.
Részben a kommunikációs stratégia több évi eredményeként, részben a fokozódó érdeklõdés okán is, az
elmúlt idõszak folyamán különbözõ könyvtáraktól többirányú megkeresés és kezdeményezés érkezett a Külügyminisztériumba az integrációra vonatkozó publikációk, kiadvány-gyûjtemények beszerzésére, kialakítására, jelezve, hogy a könyvtárak felismerték az uniós ismeretanyag terjesztésének jelentõségét, s egyben azt
is, hogy a könyvtárak hathatós segítséget tudnak és
akarnak nyújtani.
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A legtöbb esetben azonban  anyagi lehetõségek és
kapcsolatok hiányában  e helyi kezdeményezések elszigetelõdöttek maradtak, elhaltak. Helyi jellegük miatt
túlságosan decentralizáltak voltak, sok átfedéssel, összehangolatlanul úgy az állománygyarapítás, mint a szolgáltatás terén. Ugyanakkor nem elhanyagolható szempont a már kiépült, jól mûködõ, az egész ország területét lefedõ hálózat és a hozzá tartozó szellemi, szakmai, valamint infrastrukturális kapacitás, és nem utolsó
sorban az sem, hogy a kommunikációs stratégia célja, de
egyben uniós elvárás is, hogy az információnak kell elérnie az érdeklõdõt, és nem fordítva.
Mindezt figyelembe véve dolgoztuk ki a közvélemény
felkészítésében jelentõs szerepet vállaló közkönyvtárak
részére a könyvtári projektet. A program célja, hogy az
ország minden régiója megfelelõ módon legyen ellátva
olyan publikációkkal, könyvekkel és CD-ROM-okkal,
amelyek általános és szakirányú ismereteket tartalmaznak az Európai Unióról, valamint Magyarország integrációjának lehetséges és várható körülményeirõl, s hogy
ezek az ismeretek mindenki számára könnyen hozzáférhetõk legyenek.
A feladatterv kidolgozásakor prioritást az alábbi szempontok kaptak:
1. Tematikailag összehangolni és anyagilag támogatni az uniós tárgyú gyûjtemény kialakítását, illetve állománygyarapítását;
2. biztosítani a könyvtárosok képzését és továbbképzését,
3. összehangolni a hálózat tagjainak együttmûködését egymással, az Európai Információs Pontokkal és
a stratégia más területeivel;
4. biztosítani a szakmai konzultációt és koordinációt;

5. lehetõvé tenni a dokumentumok népszerûsítését
a hagyományos könyvtári tevékenységen túlmenõen is;
6. széles nyilvánosságot biztosítani a projekt indulásának, mûködésének.
A program szakmai jellegébõl következõen elsõ lépésként a Külügyminisztérium együttmûködési megállapodást kötött az Országgyûlési Könyvtárral mint Magyarország uniós nyilvános letéti könyvtárával, tekintettel a szakmai elõkészítés, lebonyolítás és mûködtetés
szempontjaira.
Ezt követõen, 2001. augusztus 24-én került sor a
pályázat kiírására Magyarország harminc városi és
községi közkönyvtára részére azzal a céllal, hogy a
nyertes könyvtárak rendelkezzenek olyan dokumentumokkal és egyéb információhordozókkal, amelyek az
adott település és a könyvtár vonzáskörzetének lakosságát eligazítják, információval segítik az Európai Unió
alapvetõ kérdéseirõl, a csatlakozás várható körülményeirõl és egyben szakirányú ismereteket is tartalmaznak.
A pályázat feltételei: könyvtáranként 130 ezer forintos támogatásból uniós témájú gyûjtemény kialakítása,
gyarapítása, terjesztése, különgyûjteményi kezelése, jól
látható, elkülönített és figyelemfelkeltõ elhelyezése, továbbá propagálása. Feltétel volt még a gyûjtemény egyszemélyi felelõsének kijelölése és az õ részvétele a
program keretében szervezett képzésen, az együttmûködés az EIP-hálózattal, a társkönyvtárakkal és a Külügyminisztérium közvélemény-felkészítési programjának
más rendezvényeivel.
A pályázatra 101 pályamû érkezett. Ez a vártnál nagyobb arányú túljelentkezés, a pályázatok magas színvonala és az adott feltételeken túli vállalások elõrejelzé-
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Az alábbi 30 település közkönyvtára nyerte a Külügyminisztérium 2001. évi pályázatát:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
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Megye

Bács-Kiskun
Bács-Kiskun
Bács-Kiskun
Békés
Borsod-Abaúj-Zemplén
Borsod-Abaúj-Zemplén
Borsod-Abaúj-Zemplén
Csongrád
Fejér
Gyõr-Moson-Sopron
Gyõr-Moson-Sopron
Gyõr-Moson-Sopron
Hajdú-Bihar
Jász-Nagykun-Szolnok
Jász-Nagykun-Szolnok
Jász-Nagykun-Szolnok
Jász-Nagykun-Szolnok
Jász-Nagykun-Szolnok
Nógrád
Pest
Tolna
Vas
Vas
Vas
Veszprém
Veszprém
Veszprém
Zala

Település
Budapest XVIII.
Budapest XXIII.
Kiskõrös
Kiskunmajsa
Tiszakécske
Dévaványa
Ózd
Szerencs
Tiszaújváros
Makó
Sárbogárd
Beled
Csorna
Mosonmagyaróvár
Derecske
Jászapáti
Jászberény
Jászfelsõszentgyörgy
Mezõtúr
Tiszafüred
Érsekvadkert
Érd
Bonyhád
Csepreg
Kõszeg
Vasvár
Bakonyszentkirály
Sümeg
Tapolca
Gelse

A könyvtár neve
Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár, XVIII. ker.
Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár, XXIII. ker.
Petõfi Sándor Városi Könyvtár
Városi Könyvtár
Városi Könyvtár
Ladányi Mihály Könyvtár
Városi Könyvtár
Városi Kulturális Központ és Könyvtár
Derkovits Gyula Mûv. Közp. és Városi Könyvtár
József Attila Városi Könyvtár
Madarász József Városi Könyvtár
Nagyközségi Közmûvelõdési és Iskolai Könyvtár
Martincsevics Károly Városi Könyvtár
Huszár Gál Városi Könyvtár
Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár
Városi Könyvtár
Városi Könyvtár és Információs Központ
Községi Könyvtár
Móricz Zsigmond Könyvtár és Közösségi Ház
Városi Könyvtár
Mikszáth Kálmán Közmûv Intézet és Könyvtár
Csuka Zoltán Városi Könyvtár
Solymár Imre Városi Könytár
Petõfi Sándor Mûvelõdési Ház és Könyvtár
Chernel Kálmán Városi Könyvtár
Dr. Bendefy László Városi Könyvtár
Községi Könyvtár
Simon István Városi Könyvtár
Városi Könyvtár
Petõfi Sándor Emlékkönyvtár
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se igazolta a program idõszerûségét, valamint a téma
iránt országosan megnövõ igényeket.
A közkönyvtári projekt ünnepélyes megnyitására és
a pályázat eredményhirdetésére 2001. november 6-án
került sor az Országgyûlési Könyvtárban. A programot
bevezetõ konferenciát dr. Szájer József, az Európai
Integrációs Ügyek Bizottságának elnöke és dr. Csejtei
István, a Külügyminisztérium fõosztályvezetõje nyitotta
meg. Elõadást tartott Megyeriné Nagy Magdolna, a
Jászfelsõszentgyörgyi Községi Könyvtár vezetõje és
Bánfalvi Lászlóné, az Ózdi Városi Könyvtár vezetõje.
Nagyon színvonalas elõadásukban mindketten beszámoltak településük helyi adottságairól, a korábban tapasztalt igényekrõl, arról, hogy miben látják a támogatás jelenõségét, miben várnak segítséget, hogyan képzelik el az együttmûködést.
A rendezvényrõl az Országgyûlési Könyvtár és a Külügyminisztérium sajtóközleményt adott ki, a pályázati
eredményekrõl és a konferenciáról mindkét intézmény
honlapján olvashatnak az érdeklõdõk.
A könyvtárosképzésre az elsõ alkalommal 2002.
január 31-én és február 1-jén került sor Budapesten, az
Agro Hotelben. A részvételt névre szóló emléklap igazolta.
A kétnapos tanfolyam elõadásainak témája
 az integráció története,
 az EU intézményrendszere, annak reformja, különös tekintettel a Nizzai Szerzõdésre,
 a csatlakozási tárgyalások menete és aktuális helyzete,
 közösségi adatbázisok az interneten,
 valamint kommunikációs tréning volt.
A rendkívül jó hangulatú tanfolyam megítélésünk szerint nem csupán annyiban volt sikeres és hasznos,
amennyiben a könyvtárak gyûjteményfelelõsei a színvonalas tájékoztatás érdekében alaposabb információhoz
juthattak Magyarország integrációjával kapcsolatban,
hanem azért is, mert a kötetlen beszélgetések során számtalan jó ötlet merült fel a további munka még eredményesebbé tételére.
A bakonyszentkirályi könyvtár vezetõje, Reichné
Bacsárdi Mária féléves munkatervet dolgozott ki az információk terjesztésére. Tervei között szerepel például:
uniós est az idõsek klubjában, vetélkedõ az általános
iskolásoknak, elõadás a mûvelõdési házban, uniós rajzpályázat gyerekeknek a családi nap keretében, uniós
stand a falunapokon.
Dévaványán, Érden, Budapesten a XVIII. kerületben, Kiskunmajsán, Gelsén és még számtalan településen a helyi és a megyei hírlapban cikkek jelentek meg
a kialakított EU-s gyûjteményrõl, a makói városi könyvtár a www. konyvtar.mako.hu címen elérhetõ honlapján
egy EU-val kapcsolatos linkgyûjteményt helyezett el.
Jászfelsõszentgyörgyön Megyeriné Nagy Magdolna könyvtárvezetõ a Felsõszentgyörgyi Hírek címû lapban rendszeresen tesz közzé apró, de figyelemfelkeltõ információkat.
Kiskõrösön a városi napokon uniós pavilont állít a könyvtár, Szerencsen vetélkedõket szerveznek a gimnazisták
és a kollégisták részére. Mindezek csupán kiragadott példák a teljesség igénye nélkül, mert a könyvtári program-

ban részt vevõ könyvtárak túlnyomó többsége hasonlóan
felelõs munkát végez.
A könyvtári program ebben az évben is folytatódik.
Április végén jelenik meg a 2002-ik évi pályázat további
harminc könyvtár részére a Kataliston, a Külügyminisztérium (www.kum.hu), az Országgyûlési Könyvtár
(www.mkogy.hu) és a Pályázatfigyelõ (www.pafi.hu) honlapján, de megkapja minden megyei könyvtár is, azzal
a kéréssel, hogy belsõ információs rendszerükön keresztül értesítsék azokat a települési könyvtárakat, ahol
nincs internetes hozzáférési lehetõség. (A pályázat szövegét megtalálják lapunk 35. oldalán is.) A pályázatok
értékelésekor a bíráló bizottság az általános könyvtári
tevékenységen túl vállalt feladatokat veszi elsõsorban
figyelembe, s az uniós hálózati körben azok a korábban
pályázatot nyert könyvtárak kaphatják továbbra is folyamatosan a támogatást, ahol a vállalások meg is valósulnak.
A támogatás mértéke 2002-ben könyvtáranként egy
évre kétszázezer forint az ez évi nyerteseknek, és százötvenezer forint a már hálózatba kapcsolódottaknak. Ez
az összeg kizárólag uniós és integrációs témájú dokumentumokra fordítható! Ezen kívül  az elmúlt évhez
hasonlóan  a Külügyminisztérium felajánlja a pályázat
nyerteseinek az általa támogatott, illetve megjelentetett
kiadványok díjmentes hozzáférhetõségét. Az EU Delegáció is  lehetõségeinek keretein belül  felajánlja
segítségét. Szakmai kérdésekben az Országgyûlési
Könyvtár kereshetõ.
A cél az, hogy az ország minden régiójában hozzáférhetõ legyen a minden igényt kielégítõ ismeretanyag
azon elv alapján  mint azt már a cikk elején is említettük , hogy ne a felhasználó keresse az információt,
hanem az információ jusson el a felhasználóhoz, ezért
nagyjelentõségû, hogy a könyvtárszakma bekapcsolódott a kormányzati kommunikációs stratégia felelõsségteljes munkájába. (Tormássy Zsuzsa)
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Minket is érint

Engem is érint  jelenti ki és szinte személyesen
szólítja meg az érdeklõdõt a Külügyminisztérium sokszínû és gazdag információs kiadványsorozata az Európai Unióról.
Amikor 2000 novemberében könyvtárunk adott otthont a Regionalizmus Magyarországon, avagy emberközpontú tájékoztatás a mikrorégiókban címû konferenciának, már ott körvonalazódott ennek a közkönyvtári
programnak, pályázatnak az igénye, szükségessége részünkrõl, könyvtárosok részérõl, a Külügyminisztérium
ott jelenlévõ képviselõi részérõl pedig a fogadókészség,
a szándék ennek a felkarolására.
Akkor nem hittem volna, hogy a téma engem is érint
majd, hogy személyesen vázolhatom fel az ózdi Városi
Könyvtár tevékenységének azon állomásait, melyek célja
a mind szélesebb körû tájékoztatás és ismeretbõvítés;
hiszen az Európai Unióba való belépésünk küszöbén
rendkívüli fontos, hogy az egyes állampolgár a kellõ
információ birtokában tudjon dönteni az igen vagy nem
kérdésében.
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Mielõtt az elmúlt négy év alatt végzett munkánkról
szólnék, röviden bemutom a települést, a könyvtárat,
amelyet képviselek.
Ózd Borsod megye második legnagyobb városa. A
több mint hétszázéves település életét, fejlõdését sajátos földrajzi helyzete, valamint az elmúlt százötven évben a kohászat és a bányászat határozta meg. Mindezek visszavonulása a monokulturális ózdi ipari térségben súlyos válsághelyzetet idézett elõ. Ismert az elmúlt tíz
esztendõ ózdi krízistörténete: az országos és a megyei
átlagot meghaladó munkanélküliség, elvándorlás.
Ma a várost egyre gyakrabban nevezik az újrakezdés városának, hiszen a gyökeresen megváltozott feltételek miatt szükségszerûen egy olyan várospolitikai
koncepciót kellett létrehozni, mely megteremtette a túlélés esélyeit. A gazdasági szerkezetváltás, a piacgazdaság helyi intézményeinek létrehozása, az infrastruktúra fejlesztése mellett létfontosságú szerepet kapott a
város szellemi erõforrásainak erõsítése, az oktatási, a
közmûvelõdési, a közgyûjteményi intézmények fejlesztése, a város megtartó erejének növelése.
A Városi Könyvtár ma több mint negyvenezer ózdi
és közel harmincezer vonzáskörzetben élõ lakos könyvtári ellátását biztosítja, helye és szerepe van a helyi és
térségi információáramlásban. Otthonunk a város egyik
legszebb, patinás épülete, közel kétezer négyzetméter
hasznos könyvtári alapterülettel. Dokumentumállományunk több mint százezer egység, a regisztrált könyvtárlátogatások száma meghaladja a harmincezret évente. Nyolc éve folyik angol nyelvoktatás könyvtárunkban,
és négy éve mûködik az öt gépbõl álló internet-terem.
A könyvtárhasználat hetven százalékban oktatáshoz
kötött (az általános iskolásoktól a felsõoktatásban részt
vevõkön keresztül az át- és továbbképzésben részt vállalókig).
Alapszolgáltatásunkon túl kiemelt feladatnak tekintjük:
 közhasznú információk nyújtását,
 a gyermekkönyvtári tevékenységet, hiszen a ma
gyermekei lesznek a holnap olvasói,
 a helytörténeti könyvtári munkánkat, mely segít a
város megtartó erejének növelésében,
 az oktatás támogatását  bármilyen szinten és
szerkezetben.
Az elmúlt években jó kapcsolatot sikerült kiépítenünk a civil szféra képviselõivel, többek között azzal az
Õrhegy Egyesülettel, mely a régióban az európai uniós
csatlakozás elõkészítésének katalizátora.
Ezzel már el is érkeztem könyvtárunk Európai Unióhoz történõ csatlakozásunkat elõsegítõ tevékenységének eseménynaptáráig, melyet pályázatunkban leírtunk.
1. 1998 tavaszán mint Kultúrcentrum részt vállaltunk
a térségi EURÓPA HÉT rendezvénysorozatban. A sokszínû rendezvények alkalmával sor került angol nyelvû
játszóházra éppúgy, mint a Ki tud többet az Európai
Unióról címû, több fordulós általános iskolás csapatjátékra.
2. 1999 elején kezdtük el az európai uniós
különgyûjtemény kialakítását, melyet célirányos szerze-

ményezéssel, a Külügyminisztérium, az Európai Unió
Magyarországi Delegációja, valamint a helyi Õrhegy
Egyesület ajándék dokumentumaival töltöttünk fel úgy,
hogy közben a könyvtári állományból mellérendeltük
azokat a dokumentumokat, melyek a különféle igények
kielégítése közben idekívánkoztak, akár általános, akár
szakirányú ismereteket biztosítanak.
3. 2000 októberében az Összefogás a könyvtárakért
program keretében Koreny Ágnest, a magyarországi delegáció információs referensét láttuk vendégül a könyvtárosok szakmai napján.
4. 2000 novemberében helyszíne, s ezzel támogatója lehettünk a már jelzett konferenciának az emberközpontú tájékoztatásról.
5. A 2001. év elején befejeztük a különgyûjtemény
létrehozását, mely az olvasóteremben kapott helyet, ahol
számítógép is rendelkezésre áll. A gyûjtemény felelõse
egyik tájékoztató könyvtáros kolléganõm, akinek feladata
igen sokrétû: az igényfelméréstõl a gyarapítási javaslattételen át a személyes kapcsolattartásig, a kölcsönzésig terjed. A könyvtár aulájában külön területet biztosítottunk egy állandó kiállításnak, mely a különféle dokumentumok, kiadványok bemutatása mellett uniós szórólapok, propagandaanyagok elvitelét is lehetõvé teszi.
6. Februárban hírt adtunk az európai uniós különgyûjteményrõl a helyi médiumokban, a Városi Televízióban és a helyi hetilapban éppúgy, mint az ózdi kulturális programajánlóban.
7. Májusban támogattuk az Ifjúsági Európa Napok
rendezvényét, segítve a középiskolások kutatómunkáját, mely az EU magyar sajtóban való megjelenését
vizsgálta.
8. Júniusban az ünnepi könyvhét és az ózdi napok
keretében a Vasvári Sokadalom nevû, egész napos rendezvény kapcsán a könyvheti újdonságok, az ózdi helyi
kiadványok sátra mellett egy európai uniós sátrat is felállítottunk, melyet több száz ember látogatott meg. Mindenki vihetett magával különféle tájékoztató kiadványokat, szórólapokat, melyeket a delegációtól kaptunk.
9. Õsszel pedig benyújtottuk pályázatunkat, ezzel a
tartalommal, melyet felvázoltam, és most örülünk annak, hogy elnyertük a támogatást, mellyel gyûjteményünket bõvíthetjük, fõként korszerû dokumentumokkal.
Mi, könyvtárosok tudjuk: nincs olyan gyûjtemény,
amely ne szorulna állandó fejlesztésre, bõvítésre, különösen a mai világban és ebben a témában. Ugyanakkor
azt is tudjuk, hogy a könyvtár egészében értéket képvisel, annak közvetítését szolgálja. Mindezeken túl pedig minõséget jelent, melynek letéteményesei az önmagukat állandóan képezõ könyvtárosok, ezért is sarkalatos pontja a pályázatnak a könyvtárosok képzése.
Nekem, éppen harminc éve gyakorló könyvtárosnak
jó érzés, hogy számítanak ránk, akik ott vagyunk, ott
élünk egy-egy település lakói közt. Részesei vagyunk
mindennapjaiknak, sokszor látjuk õket felnõtté válni a
könyvtár falai közt. És ha megkönnyíthetjük a helyes
döntést, amikor eljön az ideje, már segíthettünk abban,
hogy a jövõ egy élhetõ jövõ legyen.
Bánfalvi Lászlóné igazgató, Városi Könyvtár, Ózd
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Új irodalmi
emlékhely(ek)
Szabolcs-SzatmárBereg Megyében
Egy olyan megye, mely annyi
híres írót, politikust (politikusírót), költõt, irodalomtörténészt
adott az országnak a történelem
során mint a miénk, nem is
engedheti meg magának, hogy
ne állítson méltó emléket az õ
munkásságuknak. Kölcsey Ferenc, Bessenyei György és
Móricz Zsigmond emlékháza
már hosszú évek óta látogatható szülõfalujukban. Krúdy Gyula életét, munkásságát állandó
kiállítás mutatja be Nyíregyházán, a Jósa András Múzeumban.
Szülõhelyükön kívül emléktáblát is avattak számukra azokon a településeken, ahol huzamosabb ideig tartózkodtak,
vagy akár csak egy nevezetesebb eseményen megfordultak.
Minden tisztelet és elismerés megilleti az adott települések önkormányzatait és a megyei múzeumok igazgatóságát,
hogy elanyagiasodott világunkban minimális belépõdíjakkal
teszik lehetõvé a múlt ezen szeleteinek megismerését.
Bizonyára sokakban megfogalmazódott már, hogy a fent
említett történelem- és irodalomtörténet-formáló nagyságaink mellett vannak olyan szülöttei is megyénknek, akik a
közelmúltban hunytak el, s nem
kevesebbet hagytak örökül számunkra, mint a régmúltban
2002. április

élõk. Õk is megérdemelnék,
hogy valamilyen formában emléket állítsunk számukra.
Örvendetes dolog, hogy mielõtt ezt, úgymond, hivatalos
helyrõl elindították volna, egy
civil szervezetnek, a Mátészalkai Társadalmi Egyesületek
Szövetségének (MTESZ) a vezetõsége fordult ilyen irányú
javaslattal a Szabolcs-SzatmárBereg Megyei Közgyûlés elnökéhez.
Bihari János, az MTESZ
ügyvivõje levelében bizakodását fogalmazta meg, hogy Czine
Mihály és Végh
Antal tiszteletére még addig
sikerül talán
egy emlékszobát kialakítani,
amíg élnek a
hozzátartozók.
A megyei közgyûlés elnöke,
dr. Helmeczy
László válaszleAz elsõ látogató

velében tiszteletreméltónak és
mindenképpen támogatandónak
ítélte a civil szervezet kezdeményezését, és indítványozta,
hogy munkatársai az érintett
megyei intézmények képviselõivel keressék fel a települések
önkormányzatait, és együtt vizsgálják meg a javaslatok megvalósításának lehetõségeit. Elhangzottak még más nevek is,
amelyek esetében szintén mérlegelni kell a lehetõségeket, hisz
Balázs József, Király István,
Galambos Lajos, Fábián Zoltán, Ratkó József  s még min-

Az emlékszoba egyik megálmodója, Bihari János,
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dig nem teljes a névsor  szintén megyénk szülöttei.
A megyei önkormányzat
szakreferense kérte könyvtárunk
segítségét is. Közös munkánk
eredményeként március 14-én
Jánkmajtison megnyílt a Végh
Antal Emlékszoba. A megnyitón az író és a szülõföld idõnként meglehetõsen rapszodikus
kapcsolatát Ady Endre Hazamegyek a falumba címû versével
érzékeltette az általános iskola
egyik tanulója. A község nevében Cséke László polgármester
köszöntötte az író özvegyét és
családtagjait. Üdvözölt mindenki mást is, aki a meghívást elfogadta, s eljött Szatmárba az
ország távoli vidékeirõl, sõt, a
határon túlról is. Majd köszönetét fejezte ki mindazoknak,
akik  az író szûkebb családján
kívül  bárminemû segítséggel
hozzájárultak ezen élethû emlékhely létrehozásához. A falu
lakóit arra kérte, dolgozzanak
együtt azon, hogy ez az emlékezõ hely mindig tisztán és szeretettel fogadja az odalátogatókat. Kifejezte abbéli reményét
is, hogy ez a lépés bekapcsolja
majd Jánkmajtist a Szatmárba
szervezett irodalmi körutazásokba, s ennek több hozadéka
is lehet.
Margócsy József irodalomtörténész írásában Végh Antal
életének, írói pályájának meghatározó állomásait foglalta össze. Azt, ahogy vezetõvé
vált az ifjúsági mozgalomban,
ahogy elindult szépírói pályája,
majd ahogyan fokozatosan átváltott a szociográfia területére. Ez
csupán egy rövid pályakép volt,
nem tért ki irodalomtörténeti szerepének értékelésére.
A gyémánthó címû kötet már
az író halála után jelent meg.
Ebbõl is egy olyan részletet
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hallhattunk egy tanuló tolmácsolásában, melynek személyes
vonatkozásai vannak, s az elhangzott népdalok is igen kedvesek voltak Végh Antal számára egykoron.
Mielõtt a közel száz fõnyi
vedégsereg megtekintette volna
az író felesége által választott
helyiségben Végh Antal személyes használati tárgyait, legkedvesebb fényképeit, még hárman
kértek szót.
Markó Károly, aki Végh
Antal kései barátai egyikének
nevezte magát, Illyés Gyula
Bartók címû versét olvasta fel,
mert sors-hasonlóságot érez már
eltávozott barátja és a zeneszerzõ között.
Végh Antal egyik kötetének
valóságos alakja, Kruzlics, az
egykori szatmárnémeti iskolatárs  más lehetõsége nem lévén  gyalog jött. Szeretett volna velünk együtt emlékezni.
Legvégül Bihari János az
MTESZ képviseletében mondta el a jelenlevõknek, hogy az
emlékszobák/emlékházak ötlete tõlük származik, s köszönetét fejezte ki Helmeczy Lászlónak, amiért az ügyet felkarolta
és megfelelõ szakemberekre
bízta. Továbbá kifejezte abbéli
reményét, hogy Jánkmajtist más
települések is követik majd
szellemi nagyságaik emlékének
megõrzésében, s az erre való törekvésükkel nem maradnak sokáig adósak.
Az emlékszoba megtekintése után a sok esetben egymást
is rég nem látott vendégeknek
 kötetlen formában  lehetõségük volt nem csupán az író
emlékének, hanem közös múltjuknak a felidézésére is.
Közben folynak az elõkészületek Vásárosnaményban a
Vitkán (mely település közigazKönyvtári Levelezõ/lap

gatásilag Vásárosnaményhoz
tartozik) született, József Attila-díjas íróra, Balázs Józsefre
emlékezõ hely kialakítására.
Bár ez nem egészen új keletû
dolog, hiszen még az MTESZ
felhívását megelõzõen elkezdõdött a már 2000. május 22-én,
a Balázs József-emléktábla
(Halassy Csilla szobrászmûvész
alkotása) avatásán bemutatott
szerény kiállítási anyag bõvítése. Elszánt könyvtárosok, pedagógusok gyûjtõmunkájának és
természetesen az író feleségének, lányának köszönhetõen a
kiállítandó anyag együtt van. A
két éve dédelgetett álom megvalósulására már csak két-három hónapot kell várni, amikor
is a kiállításra alkalmas közösségi helyiség felszabadul.
Czine Mihály ugyan Nyírmeggyesen született, de mivel
ott csak órákat töltött születése
után, szülõ- és felnevelõ falujának mindig is Hodászt tartotta.
A község vezetése örömmel
fogadta megkeresésünket, s már
nem lévén meg a nagy irodalomtörténész családi háza, a
célra alkalmas, legmegfelelõbb
hely keresése most a feladatuk.
Idõközben már személyesen is
találkoztunk a nagy mesélõ-irodalomtörténész feleségével, aki
meghatottsággal fogadta az elképzelést, s minden tõle telhetõ
segítséget  bútorzatot, írásos és
fotódokumentumokat stb. 
megad annak megvalósításához.
Bízunk benne, hogy ha hamarabb nem, 2003. április 5-én, az
irodalomtörténész születésnapján, az emlékszoba felavatásával tiszteleghet a község és a
megye Czine Mihály emléke
elõtt.
Szeretnénk a sort folytatni.
Ha sikerül az elõkészületi munkákat úgy ütemezni, hogy éven2002. április

Az író unokája

te legalább két emlékhely kialakítását tudjuk elõkészíteni, nagy
szolgálatot tehetünk mind az
irodalomtörténetnek, mind pedig az oktatásnak. Mert nem
titkolt szándékunk, hogy az
adott és a környezõ települések
kisdiákjai közvetlenebbül megismerhessék azokat a szellemi
nagyságokat, akiket az õ falujuk, vagy éppen egy hozzájuk
közel esõ község adott az országnak.
Távolabbi lehetõségként az
is felmerült bennünk  mint
ahogy azt Jánkmajtis polgármestere is megfogalmazta ,
hogy e települések ily módon
bekerülhetnek majd az irodalmi turizmus vérkeringésébe is,
ami egyéb elõnyökkel is járhat
egy-egy, a világtól csaknem teljesen elzárt falunak.
Nagyon kevesen gondolnak
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyére amikor szabadságukat
tervezik. Nem megyei szülött
lévén elfogultság nélkül mondhatom, rosszul teszik, ha végleg elvetik a lehetõséget. Az
országnak olyan tájegységével
ismerkedhetnének meg, melynek jelentõs része még teljesen
2002. április

érintetlen minden civilizációs
ártalomtól. Ez az érintetlenség
rengeteg természeti szépséggel,
nagy-nagy vendégszeretettel, s
most már szaporodó irodalmi
emlékhelyekkel várja az idelátogatókat.
Szeretettel várunk mindenkit!
Dr. Vraukóné Lukács Ilona
Mórics Zsigmond Megyei
és Városi Könyvtár
Nyíregyháza

Digitális
könyvtárak 
európai szemmel
2002. április 3-án a Magyar
Könyvtárosok Egyesülete Mûszaki Könyvtáros Szekció programjaként az MTA SZTAKI
tanácstermében dr. Kovács
László, az intézet elosztott rendszerek osztályának vezetõje
Digitális könyvtári kutatások
Európában címmel, Micsik
András Csoportos információs
terek  egy elosztott digitális
könyvtári rendszer bemutatása,
Pataki Balázs pedig AQUA felhasználói felület digitális
Könyvtári Levelezõ/lap

könyvtári rendszerekben címmel tartott igen izgalmas elõadást. (A két utóbbi elõadó dr.
Kovács László munkatársa.) A
téma érdekessége, újdonsága
miatt, jegyzeteim alapján, megpróbálom visszaadni a hallottakat, látottakat, de mentségemre
elõrebocsátom, hogy nem az
ügyben járatos szakemberként.
Kovács László, aki részt
vesz az európai kutatási folyamatokban, elmondta, hogy
mintegy ötven-hatvan projekt
foglalkozik digitális könyvtárakkal, elosztott rendszerekkel.
Tavaly a DELOS tanácskozásán, San Sebastinóban 35 európai és 23 amerikai projektet
mutattak be.
(Azoknak, akik szeretnének
a digitális könyvtárakról valamit tudni, ajánlom a MANCI
adatbázisát, valamint a világhálót, és íme két hivatkozás a
néhány hazai ismertetésbõl:
http://www.neumann-haz.hu/
digital/studies/digital/tbev.htm
és http://www.mek.iif.hu/porta/
szint/tarsad/konyvtar/ekonyvt/
digkvt/html. Az utóbbi címe:
Digitális könyvtárak és projektek. Tanulmány. Készítették: dr.
Horváth Péter és dr. Koltay
Tibor  A digitális könyvtár
fogalma, a digitális könyvtár
definíciói, kinek készüljenek a
digitális könyvtárak? stb.- BM)
Az általános bevezetõben az
információ-hozzáféréshez való
egyetemes jogtól kezdve a szerzõi jog kérdéséig több területet
érintett Kovács László, kettõt
kiemeltem közülük. Mintegy
két exabájt információ keletkezik évente a Földön, ami kétszer milliárd x milliárd (2x1018)
bájtot jelent. Az információknak 90%-a digitális információ,
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és mindössze 0,003 a nyomtatott dokumentumok aránya. A
digitális információk nagyobb
hányada a képi- és hanganyag,
kisebb hányaduk a szöveges
információ.
Három nagy területen
(könyvtárak, múzeumok, levéltárak, szórakoztató tevékenység
és a gazdaság) folyik a digitális
könyvtárak kialakítása, melyek
állománya automatizált információgyûjtéssel és dokumentumok digitalizálásával épül, amit
információanalízis segítségével
(elemei: metainformációk, kivonatolás, klasszifikáció /osztályozás/, kapcsolatolás /linking/,
annotálás, tartalmi kivonatolás)
a célközönségnek, célközösségnek megfelelõen rendszereznek
és szerveznek. Kovács László
szerint a könyvtári szakma,
ahogyan õ fogalmazott, elaludt
egy kicsit ezen a területen.
Számítástechnika+kommunikációs rendszer+digitális tartalom
= elosztott hálózati információ
szervezett megjelenési formája.
A digitális könyvtár egy meghatározás szerint internetes infrastruktúra, amely (legalább)
egy könyvtár szolgáltatásait
nyújtja digitális információhordozó objektumok elosztott hálózati gyûjteményére vonatkozólag. A Micsik András és Pataki Balázs által bemutatott digitális könyvtári rendszerek:
AQUA: Advanced Query
User-interface Architecture,
DELOS, Digital Library
(ERCIM) projekt.
ERCIM Digitális Preprint
Könyvtár (DIENST)
A könyvtár a ERCIM
(European Research Consortium for Informatics and Mathematics) és az NCSTRL (Networked Computer Science
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Technical Reports Library) tagjainak számítástechnikai kutatási jelentéseibõl áll (mintegy
nyolcvan európai és amerikai
kutatóintézet és egyetem, kb.
húszezer dokumentum). A
SZTAKI a közép- és kelet-európai regionális szolgáltató központ ezen a rendszeren belül,
valamint konzultációs tevékenységet is vállal digitális könyvtári technológiákkal kapcsolatban.
A keresõfelület angol nyelvû, mint ahogy a tárolt anyagok többsége is. Az anyagok
elérhetõsége változó, néhol csak
a kivonat, máshol a teljes szöveg elérhetõ különbözõ formátumokban. Keresni lehet a kivonatban vagy a címben szereplõ szavakra és a szerzõkre, valamint az egyes intézmények
anyagában lehet böngészni évek
vagy szerzõk szerint. Az
ERCIM Digitális Preprint
Könyvtárának (ETRDL) fejlesztését a DELOS munkacsoport
végzi, a következõ partnerekkel:
CNR, CWI, FORTH, GMD,
INRIA, INESC, SICS, SZTAKI.
Ez a könyvtárhálózat a globális
NCSTRL Számítástechnikai
Preprint Könyvtár (Networked
Computer Science Technical
Reference Library) európai tagozataként mûködik. Megnézhetõ a http://www.sztaki.hu/dsd/
címen.
Kérdésként felmerült a digitális könyvtári rendszerek jövõje a szoftverek és a tárolt információk, valamint a szolgáltatóhelyek folytonossága, értékállandósága szempontjából, ezen
a téren is folynak a kutatások.
Megoszlanak a vélemények, de
úgy tûnik, szükség van mind a
technikai eszközök, mind pedig
a tárolt adatok folyamatos frissítésére. A megismert digitális
Könyvtári Levelezõ/lap

könyvtári rendszerben megállapodások segítik, szabályozzák a
szolgáltatóhelyek közötti
együttmûködést.
Elhangzott az is, hogy képezni kell olyan szakembereket,
akik tudják kezelni, mûködtetni, akár létrehozni a digitális
könyvtárakat, jelenleg például
a Mûegyetemen a tanártól függ,
hogy oktatja-e ezeket az ismereteket.
Nem újdonság a szakmánkban, hogy a magas szintû
könyvtári információ- és rendszerszervezési ismeretek mellett
a számítástechnikai/információs
rendszerek, az internet mûködésével, természetével is meg
kell ismerkedni ahhoz, hogy a
digitális információkból szervezett módon szolgáltassunk egy
adott szakterületen, de kérdés,
hogy a képzésben mindez hol
és hogyan jelenik, jelenjen meg.
Egy dolog biztos, érdemes a
digitális könyvtári projektekkel
mielõbb megismerkedni, mielõbb bekapcsolódni munkájukba. Szekciónk további rendezvényeket kíván szervezni a hazai és az európai helyzet feltérképezésére.
Balogh Margit

Macóka, Brumi,
Fülesmackó,
Dörmögõ
és a többiek
(Képek Teddy nagy
napja történetébõl
Kaposváron)
Minden gyerek tudja  még
a legkisebb is (hogy stílszerûen Janikovszky Évával kezdjem), hogy százéves a Teddy
Mackó.
2002. április

Minden gyerekkönyvtáros
tudja  még a legkisebb is, hogy
kétségbeejtõ az olvasás, illetve
a nem-olvasás helyzete, az,
hogy mennyire nem olvasnak
szépirodalmat, mesét, urambocsá verset a gyerekek.
Na mármost. Minden alkalmat meg kell ragadnunk, hogy
jó felé fordítsuk a gyerek fejét,
akkor hát arccal a macik felé!
Soha nem tudni, melyik könyv,
mese az, amelyik megmozdítja
a fantáziát, elindítja az érdeklõdést, esetleg valami folyamatot. Itt, Kaposváron meg felépült végre a házunk. Szép új,
tágas, világos. Horribile dictu:
harmincéves álmom valósult
meg azzal, hogy lett kuckó a
kicsiknek, lehet benne hasalni,
állatfigurás párnákon pihenni,
miközben a könyvtáros vagy az
anyuka mesél  be is kell laknunk , de most nem csak errõl
van szó.
Kössünk össze minden kellemes feladatot a hasznossal!
Teddy Macit meg kell ünnepelnünk. (Gondolom, a többi gyerekkönyvtár is hasonlóan tesz,
vagy már tett is.)
Elõször úgy volt, hogy egész
napos ünnepélyt, rendezvénysorozatot csinálunk itt, a közpon2002. április

ti gyerekkönyvtárban. De hát
nem azért vagyunk megyei és
városi könyvtár, hogy a fiókkönyvtárak kimaradjanak az
ünneplésbõl! Természetesen
ugyanazon a napon, egy idõben,
ezeken a helyeken is foglalkozás, felolvasás, mesélés, macis
rajz, szóval minden ötlet felhasználható lenne. Tovább álmodoztam. Mi lenne, ha szerte
a városban, minden szintéren,
ahol meseérett gyerekek vannak, maci-nap lenne? Ha megmozgatnánk a várost, egy napra macivárossá lenne Kaposvár?
És elkezdtük az elõkészületeket. Telefon fel: Mikor van az
óvónõk városi értekezlete? 
Ott leszünk. (Ez volt január 7én.) Természetesen veszik a
lapot, hiszen kik a társak, szövetségesek a tanítónõk mellett?
Az óvónõk! Megbeszéljük, melyik nap lenne alkalmas mindenkinek, olyan idõszak, amikor kicsit nyugisabb az óvodákban is.
Azon a napon minden óvodában macis mesék hangzanak el,
macis bábok mesélnek, origamimacik születnek, bevihetik kedvenc mackójukat, ahol lehetõség
van, kiállítást készítenek kedvenceikbõl. Mindent egyeztetünk,
Könyvtári Levelezõ/lap

meglesz, de szép lesz, vonulnak
az ovisok a városban Brumival,
Dörmivel, Fülesmackóval, és
Micimackóval.
Na és az iskolák? Hiszen ott
is gyerekek ülnek a padban,
akik macival alszanak, a kicsiknek még mesélnek a tanítónõk,
a napközisek. Õk maradjanak
ki? Nem, nem. Levél az igazgatóknak. Ugye velünk lesznek
õk is? De nem igazi az ilyen
nagy ünnep maradandó dokumentumok nélkül. Pályázatot
hirdetünk rajz- és mesekategóriában. Rajzolnak a még írni
nem tudók, 23. osztályosokig.
Onnét felfelé meg mesét, történetet, verset írnak arról, ami
megtörtént vagy megtörténhetett
volna mackójukkal. A plakátok
kitéve a központi könyvtár több
pontján, a fiókkönyvtárakban,
iskolákban, óvodákban. Szerencsénkre nagyszerû grafikus-rajzszakos kolleganõnk van Fábián Zita személyében, így gyönyörû plakátjaink születnek,
amelyeken macik mesélnek,
olvasnak, rajzolnak, hasalnak,
szóval csupa kedvcsináló, mosolyra késztetõ kis figura segít.
Propaganda nincs média nélkül. Cikk az újságban az elõzetes tervekrõl, pályázatokról, idõpontokról. Rádióban, illetve rádiókban (városiban és megyeiben) szintén. A helyi tévében
ízelítõ, felhívás.
Azután egy kis pihenés következik. Közben készülnek az
oklevelek, hiszen minden gyerek tudja , szóval kapjon legalább egy emléklapot az, aki
valamilyen formában alkotott.
Akik meg a legjobbak lettek?
Hát ott ajándék kell! Nem is
kevés. Próbáljunk meg szponzorokat szerezni. Az elsõ játékbolt vezetõje, ahova az utcáról, csak úgy bementem, lel27

kes, igazi gyerekbarát. Azonnal
felajánl négy drága, nagyobb
mackót ajándékul. Aztán kész
 több helyen nem sikerül. A
megyei könyvtártól harmincezer
forintot kapunk ajándékvásárlásra. Természetesen macis hátizsák, táska, mappa, puzzle és
kismackó lesz belõle. Na meg
két hatalmas torta  maci alakban  két rajzszakkör gyerekeinek, akik még képeket is készítenek, üvegfestéssel. És gyûlnek a rajzok, mesék. Száz, százötven  négyszázötvennél tartunk a rajzoknál! Az írások száma már meghaladta a kettõszázat, és még jönnek utána! Zsûrizni kellene, szakembereket illik hozzá felkérni. Grafikusmûvészeket, irodalom-értõ szakembert  nehogy az elfogultság
vádjával illessenek bennünket.
(Hiszen minden gyerekkönyvtáros tudja, hogy milyen tud
lenni egy gyerekeit védõ, kicsit
részrehajló pedagógus.) Lejárt a
határidõ, nyakig ülünk a rajzban, mesében. Te jó ég, kevés
lesz az oklevél! Gyorsan utánarendelni! Egyeztetni, név szerint, iskolák, óvodák szerint,
egyéni beküldõket. Csinálta már
más is, nem részletezem.
És eljön a nagy nap. A rádiókban óránként szerepel a hírekben, ahogy álmodtuk: Macivárossá lett Kaposvár ma reggel  Bejátsszák a gyerekkönyvtárosokkal készült riportot. Cél, programok. Az újságban ugyanez. Egész délelõtt
óvodás csoportfoglalkozások. A
szomszéd óvodából csupa kismackó érkezik. Orrocskájuk
barna, macifülek felragasztva 
mindenki mosolyog az utcán.
Iskolás csoport jön vetélkedõre
(macisra, õk is olvasták az
összes macis mesét, amit találtunk a könyvtárban). Kezükben
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mackójuk  de a tanító néninek
is! , ahogy illik. Mindent tudnak Minibocsról, Fülesmackóról, Brumiról  vajon elolvasták volna a mai nap nélkül is?
A városban meg minden helyszínen a megbeszélt programok
(könyvtár, óvoda, iskola).
Az egész könyvtár csupa
rajz, felnõttek állnak meg elõttük, jönnek fel a gyerekkönyvtárba, soha ennyi látogatót!
Délutánra várjuk azokat az
osztályokat, ahonnét minden
gyerek küldött be valamilyen
munkát  na és természetesen a
díjazottakat az ünnepélyes átadásra. Az ajándékok mellé B.
Horváth István zenés irodalmi
mûsora a jutalom. És jönnek a
gyerekek, a pedagógusok, a szülõk, nagyszülõk, a rádió, a tévé,
az újság.
A rajzos díjakat az ajándékozó játékboltos adja át, a mesékért pedig ki más, mint Fésûs Éva, aki a legszebb meséket álmodja Somogyországban.
Száll a Micimackó-dal, énekel
együtt gyerek, szülõ, óvó néni,
köröskörül a rajzok, mindenki
mosolyog.
Talán sikerült, és nemcsak ez
a nap. Sok-sok gyereket, felnõttet csaltunk be. Az igazi gyüKönyvtári Levelezõ/lap

mölcs  reméljük  majd ezután érik be. Márciusban a megyei gyermekkönyvtáros értekezleten megbeszéltük a többi
kolléganõvel, az év folyamán
mindenütt rendeznek hasonlókat, s a decemberi gyerekkönyvhéten a megye legjobbjaival
ugyanezt megismételjük. Akkor
már talán arról is beszámolhatunk, hogy mit hozott a konyhára.
Pálné Leinberger Ágota
gyermekkönyvtár-vezetõ

2002. április

Internet Fiesta
2002.
az Újkerti
Könyvtárban
Az internetkultúra népszerûsítését szolgáló, világméretû
rendezvénysorozatot, az Internet
Fiestát évente rendezi meg az
Internet Society, a nemzetközi
Internet Szövetség.
2000 márciusában Magyarországon elsõ ízben huszonnégy
civil szervezet és könyvtár szervezte a fiestát. A rendezvény
komoly szakmai érdeklõdést
váltott ki, ennek ellenére az
esemény, újszerû volta miatt,
még nem kapott elég média
visszhangot.
A 2001. év kezdetétõl a rendezvénysorozat hazánkban a
könyvtárakra épül, miként ezt a
címe is tükrözi: Internet fiesta
a könyvtárakban: Könyvtárak az
internet- és digitális kultúra terjesztéséért (http://www.con
ferences.hu/fiesta/). A szervezõk ezzel a címmel is arra akarták felhívni a figyelmet, hogy
az információs társadalom kialakításában ez az intézmény-
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rendszer milyen fontos és meghatározó szerepet játszik. A támogató szervezetek közé tartozik a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság, a
Hungarnet Egyesület, a Magyar
Internet Társaság (MITE), az
Informatikai és Könyvtári Szövetség (IKSZ) és az IQSoft Rt.
A IV. Nemzetközi Internet
Fiestát 2002. március 18. és 24.
között rendezték meg, s március 21-én, csütörtökön reggel 8
órától 22-én, pénteken reggel 8
óráig a Debreceni Városi
Könyvtár Újkerti Könyvtára is
csatlakozott hozzá.
A könyvtárba a program ideje alatt minden új látogató díjmentesen íratkozhatott be, és
mindenki ingyen vehette igénybe az internetes szolgáltatást.
Több mint negyvenen használták ki ezt a lehetõséget, így e

napon sok új olvasóval gyarapodott a könyvtárunk, és a 24
óra alatt a tizenöt, internethozzáférést biztosító gép is
szinte teljes kihasználtsággal
mûködött.
A rendezvényt a Debreceni
Városi Könyvtár igazgatója,
Kiss Istvánné nyitotta meg egy
virtuális mesével, majd a délelõtt további része is a kisebbeké volt. Elõször könyvtárosok
útmutatásával kalandozhattak a
nekik szóló honlapokon, majd
a bajai Profi-Média Kft. munkatársai játszottak velük, a
Manó CD-ROM sorozat segítségével.
Ebéd után a város könyvtárosai vettek részt egy olyan elõadáson, melyet munkatársunk
tartott arról, hogy milyen források és adatbázisok biztosítják a
tájékozódást és az információ-

Az Informatikai és Könyvtári Szövetség elnöksége és
a képviselõk testülete április 9-ei ülésén elsõként a könyvtáros életpálya kidolgozásával kapcsolatos teendõket vitatta
meg. Az áprilisban induló konferenciasorozat alapos elõkészítését és egységes levezetését javasolták a megjelentek,
aminek érdekében a szervezet elnöke felveszi a kapcsolatot
a Magyar Könyvtárosok Egyesülete elnökével. Azt is felvetették, hogy a meghívottakhoz elõre el kell juttatni a téma
tárgyalásához a Könyvtári Intézetben kidolgozott szempontrendszert, hogy maguk is felkészülhessenek a beszélgetésre,
esetleges vitára.
A reprográfiai jogdíjak kérdése ismét napirenden szerepelt. A testület döntése alapján az IKSZ levélben fordul a
nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumához azzal a céllal, hogy megtudjuk, ki tárgyal a minisztérium képviseletében a Reprográfiai Szövetséggel, és ki hagyja végül jóvá a
tarifákat.
A szövetség közgyûlése technikai okokból késõbbi idõpontban, május 31-én 10 órától lesz az Országos Széchényi Könyvtárban. A közgyûlésre felkérjük az OSZK fõigazgatóját, hogy adjon tájékoztatást a nemzeti könyvtár szerepérõl, a könyvtári rendszernek nyújtott szolgáltatásairól, és
amennyiben a könyvtáros pályaképpel kapcsolatosan bármilyen értékelhetõ anyag összegyûlik, arról is tájékoztatást
adunk.
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szerzést a weben. Ezt követõen
egy helyi, debreceni portál, a
Hajdú-Online (www.haon.hu)
munkatársai voltak a vendégeink. Az érdeklõdõk kérdezhették õket, és az így kialakult,
izgalmas beszélgetés folyamán
a honlap készítõi bevezettek
minket a portálkészítés kulisszatitkaiba.
Mindenkit lenyûgözött, ahogyan a fiatal munkatársak elmesélték, miként használják fel a
legújabb információs technológiákat a hírek feldolgozásában,
megjelenítésében, és milyen
felépítésû apparátus szükséges
a portál mûködtetéséhez. Késõ
délután szakmai irányítással
honlapot készíthettek a látogatók, éjszaka pedig egy játékos
webtélkedõ tartotta ébren a
kitartóbbakat.
Azok a látogatók, akiket nem
érdekeltek a szervezett programok, folyamatosan internetezhettek (ha volt szabad gép). Az
éjszaka folyamán nagyjából
húszan ültek a gépek elõtt, de
még éjjel is jöttek új beíratkozók, érdeklõdõk. A pirkadattal együtt aztán megérkeztek az
elsõ hajnali fecskék, s õk már a
reggeli hírek böngészésével
kezdték a napot.
Mind a könyvtárosok, mind
az olvasók nagyon jól érezték
magukat, így biztosan mondhatjuk, hogy jövõre is meg fogjuk
szervezni a rendezvényt.
Azoknak, akik esetleg kedvet kaptak ahhoz, hogy 2003ban csatlakozzanak a fiestához,
az országos rendezvény honlapját (lásd fent) és a mi könyvtárunk honlapját ajánlom a figyelmükbe, ahol a részletes programunk is megtalálható: http://
www.vkdebrecen.c3.hu/ujkert/
fiesta/
Szabó Vera
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A Bod Péter
Társaság hírei
2001 februárja és 2002 februárja között a társaság a következõ témákkal foglalkozott:
1. A Bod család történetének, alkotó tagjainak megismerése és megismertetése
a) Megvalósult a Bod Péterkonferencia. A Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézetének felhívására jelentkeztek a kutatók. Tizenhárom kitûnõ tudományos elõadás hangzott el. Az elõadókon
kívül köszönettel tartozunk a
magas szintû, önzetlen munkáért az intézet részérõl Jankovics
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József igazgatóhelyettesnek,
Tüskés Gábor osztályvezetõnek
és a szervezõ Sántha Teréznek.
Köszönjük, hogy az ülések elnöki tisztét vállalta Szörényi
László igazgató (Irodalomtudományi Intézet), Hargittay Emil
tanár (Pázmány Péter Katolikus
Egyetem), S. Sárdi Margit tanár (Eötvös Loránd Tudományegyetem).
A másik rendezõ intézet, az
Országos Széchényi Könyvtár
biztosította a helyet, s a konferenciát megnyitó Monok István
fõigazgató és munkatársai személyes részvételükkel emelték
a tanácskozás értékét.
Örömmel vettük tudomásul
Ecsedy István államtitkár bejelentését arról, hogy az OSZK
térképtára támogatást kap.
A rendezvényen megjelent
több mint száz vendég hallhatta a Veres Pálné Gimnázium kamarakórusának nemesen csengõ hangjait, a déli szünetben
Somkuti Gabriella vezetésével
többen megtekintették az OSZK
kétszázéves történetét bemutató kiállítást.
b) Vass Szabolcs közremûködésével készül a Bod-családfa.
c) A Bod-bibliográfia részben elkészült  a Bod-kézirat
gyûjtése folyamatban van.
d) Több Bodtól származó és
Bodról készült írás megjelent az
interneten. (Káldos János munkája, OSZK.)
e) Bod téma volt néhány
középiskolában és egyetemi tanszéken.
f) Február 23-án megkoszorúztuk Bod Péter Bod utcai
emléktábláját, melyet Lantos
Györgyi csongrádi mûvész készített dr. Bod Péter orvos kezdeményezésére, jelentõs szellemi és anyagi támogatásával.
2002. április

2. Reagáltunk az aktuális
könyvtárpedagógiai kérdésekre.
A következõ két évben folytatnunk kell tevékenységünket e
területen.
3. Megkezdtük a könyvtárostanárok munkájával kapcsolatos elemzést.
4. A 1718 évesek olvasási
szokásairól több alkalommal
tanácskoztunk, publikáltunk.
5. A minket megkeresõk
kérdéseit megválaszoltuk vagy
továbbítottuk.
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Tervünk a következõ
két évre (20022004.)
1. A tudós Bod Péternek és
leszármazottainak további megismerése. E téren kérjük, hogy
a) Bellágh Rózsa tagtársunk
(OSZK) tájékozódjék és tájékoztasson a hazánkban (MTA
Irodalomtudományi Intézet,
ELTE stb.) és határainkon kívül (Magyarigen, Csernáton,
Kolozsvár, Oxford stb.) folyó
tudományos Bod-kutatásokról,
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a kiadványokról és az elektronikus feldolgozásokról.
b) Dr. Bod Péter tagtársunk
folytassa családtörténet-kutatását.
c) Bod László emléktábláját
elhelyezzük a Sasadi úton.
Évente megkoszorúzzuk Bod
Péter Bod utcai tábláját.
d) Készülünk Bod születésének háromszázadik évfordulójára (2012.), egy a halálának
235. évfordulóján tartott tanácskozással (2004. március), az
Irodalomtudományi Intézet támogatásával.
2. Tervezünk egy erdélyi
körutat Magyarigen, Olthévíz,
Csernáton útvonalon.
3. A könyvtárostanárok mai
feladatáról, napi gondjaikról,
sikereikrõl tanácskozunk több
ízben, különös tekintettel a 11
12. osztályokkal is foglalkozó
iskolákra. A téma gondozására
Apai Béláné dr. Csepely Erzsébet tagtársunkat, új titkárunkat
kértük fel. (Címe: 1116 Bp,
Gyékényes u. 3.) Gondolatainkat kiadványokban is meg kívánjuk jeleníteni.
A Bod-konferencia emlékezetes percei voltak, amikor
Kerényi Ferenc irodalomtörténész köszöntötte volt tanítóját,
a nyolvanéves Csepeti Péternét,
aki ebben az évben fejezte be
aktív könyvtárostanári munkáját és a Bod Péter Társaságban
a titkári teendõket. Köszönjük
Anci hûségét!
Befejezésül ezúton fejezzük
ki köszönetünket azoknak a tagtársaknak, akik az utóbbi évben
munkánkat segítették: Csordás
Ágotának, Apai Bélánénak,
Prõhle Évának és másoknak.
Kiemelkedõ Jobbágy Kati munkája, aki a kiadó támogatásával
elkészítette a Könyvtárostanárok Füzetei sorozat harmadik
számát Jobbágy Károly, a
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kodó, egymást becsülõ emberek közössége formálódott azon
a február végi két napon.
Reméljük, két év múlva ismét találkozunk a most megjelent felsõcsernátoni, tarnaõrsi, péceli, alsócsernátoni,
piliscsabai, olthévízi, kecskeméti, szentesi, berlini, egri,
pozsonyi, baktakéki, oxfordi,
debreceni, pomázi, kolozsvári, sárvári, kunszentmiklósi,
gyõri, nagyváradi, tatabányai,
enlángeni, bátonyterenyei, kaposvári, veszprémi, kisvárdai,
pécsi és más faluból-városból
érkezett hazai és külföldi tanítóval, lelkésszel, fizikussal,
orvossal, egyetemi profeszszorral, jogásszal, közgazdásszal, szerkesztõvel, könyvtárossal, valamint a Bod-rokonokkal.
Ugrin Gáborné elnök

könyvtárostanár címmel, melyet a Bod-konferencián megjelentek ajándékként átvettek.
Azon a konferencián, amely
Jobbágy Károlyné szerint felemelte a hallgatóságot, beavat32

ta az elfelejtett értékek kutatásának világába, s ahol családi, baráti társasággá váltunk. Érzelmileg közöttünk volt a XVIII. századi
tudós, Bod Péter, aki egy életen át
szolgált egy ügyet. Együtt gondolKönyvtári Levelezõ/lap
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Hogyan juthatunk hozzá
a Winisis 1.4-hez?
A CDS Isis használói tudják, hogy évek óta elérhetõ az interneten a MikroIsis windowsos változata. A program 1.31-es változatát lapunk is
bemutatta. Számos könyvtár (szakkönyvtárak és
elsõsorban városi könyvtárak, pl. Olaszországban, Dél-Amerikában) használják katalogizáláshoz, on-line katalógus mûködtetéséhez az Isis
multimédiák feldolgozására is alkalmassá tett
változatát, amelynek újabb, 1.4-es verziója is
megjelent az UNESCO honlapján.

Aki megismerte az 1.31-es verziót, tudja annak hibáit, s azt reméli az újtól, hogy mindezeket kijavították benne. A visszaigazolásra, az
ellenõrzés lehetõségére azonban várni kell.
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Az UNESCO ftp-szerverének letöltési oldala

A letöltést nem gátolja semmi, a telepítéshez
viszont jelszót kell ismerni, mert másképp nem
lehet kicsomagolni a tömörített állományt
Így volt ez az 1.31-essel is, a jelszót emailben kérhettük meg Davide Storti úrtól. A
változás ebben annyi, hogy ki-ki saját országában juthat hozzá az új programhoz.
Magyarországon a BME-OMIKK-nál Vásárhelyi Pállal kell felvenni a kapcsolatot, s a megbeszélt idõpontban másolat kérhetõ az UNESCOtól hozott telepítõlemezrõl. Vásárhelyi úr elképzelése szerint késõbb egy magyar honlapon is
elérhetõ lesz a telepítõprogram.
Vásárhelyi Pál e-mail-címe: p.vasarhelyi@
kkt.bme.hu. (F. L.)
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A CD-ROM-ok
esendõsége
Napjainkra (ha egyelõre szám szerint nem is
vetekszik még a nyomtatott könyvvel) erõteljesen megnõtt az elektronikus dokumentumok száma.
Az interneten elérhetõ információk mennyisége fel sem mérhetõ, már csak azért sem, mert
nehéz felbecsülni a világhálón fellelhetõ anyagok informatív értékét, másrészt van bennük
valami ideiglenesség, hiszen gyakorta tapasztaljuk: az elmúlt napokban még olvasható anyag
többé nem elérhetõ.
Más a helyzet a CD-ROM-okkal, ezek ott sorakoznak polcainkon, dobozainkban, tárolóinkban. Biztonságosnak érezzük ezt az információhordozót, anélkül, hogy megbízható tapasztalati
adatokkal rendelkeznénk róla.
Tanulságos táblázatot közöl Poprády Géza Az
iskolarendszeren kívüli könyvtári szakképzés
füzetei sorozatban megjelent, Állományvédelem
címû tananyagában.
Természetesen folynak kísérletek a CD-lemez
mesterséges öregbítésével annak érdekében, hogy
kiderüljön, a különféle hatások mennyire károsítják a lemezt, s a tárolási körülmények mennyi
élettartamot sejtetnek.
A CD-lemeznek nem ártanak meg a lejátszások, a digitális hibavédõ kódok biztonságossá
teszik a kisebb karcolások, porszemek ellen.
A gyári készítésû, csak olvasható CD-lemezen apró lyukacskák (ún. pitek) hordozzák az
információt, amit gyenge lézersugárral tudunk
olvastatni. Logikusnak tûnt, hogy az írható formátum esetében a pitek utólagos kialakítását a
lézersugár erõsebb változatával lehetett megoldani. Megnyugtatásul: ezt a gyengébb leolvasó
sugár nem módosítja. Környezetünkben azonban
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elõfordulhatnak erõs fényforrások, amelyek hatással lehetnek a nem gyárilag elõállított, hanem
lézerrel írt CD-lemezre.
Ha mesterséges nincs is, mindenütt jelen van
egy gigászi fényforrás, a Nap. Ennek a különféle
adathordozójú, írható CD-kre gyakorolt hatásáról tartott kutatási beszámolót Drago Kunej a
témában lezajlott konferencián, az elõadást pedig a Sztereo 2002. márciusi számában ismertette Kiss Attila.
A kísérlet legfontosabb tanulsága: a drágább
lemezek jobban állják a megpróbáltatásokat.
(F. L.)

Különféle információhordozók
becsült élettartama
(normál tárolási körülmények között)
Információhordozó

Becsült
élettartam
évben

mágnesszalag, mágneslemez,
flopi, optikai lemez
1030
újrahasznosított papír
30
króm színesfilm,
diazo- és vezikuláris mikrofilm
100
facsiszolat-tartalmú papír
100200
króm színesfilm, hûtve (!)
250
acetát alapú ezüsthalogén mikrofilm
300
Cibachrome micrographic színes film 400
sav- és ligninmentes,
öregedésálló (tartós) papír
több száz
pergamen, poliészter alapú
ezüsthalogén mikrofilm
1000
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Tudjon róla!
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma pályázatot hirdet közkönyvtárak részére, a Magyarország európai
uniós csatlakozását elõkészítõ közvélemény-felkészítési program keretében a témával kapcsolatos kiadvány-gyûjtemény kialakítására, kezelésére, fejlesztésére és terjesztésére.
A pályáztatás célja, hogy az ország minden régiója megfelelõ módon el legyen látva olyan publikációkkal,
könyvekkel és CD-ROM-okkal, amelyek általános és szakirányú ismereteket tartalmaznak az Európai Unióról, valamint Magyarország integrációjának lehetséges és várható körülményeirõl. Meghatározó, hogy az e témával kapcsolatos ismeretek mindenki számára könnyen hozzáférhetõk legyenek.
A pályázatot elnyerõ könyvtárak egyszeri 200 ezer Ft támogatásban részesülnek.
A Külügyminisztérium ezen túlmenõen felajánlja a pályázat nyerteseinek a KÜM által támogatott kiadványok
díjmentes hozzáférhetõségét
Pályázati feltételek:
Pályázhatnak azon települések városi és községi közkönyvtárai, ahol nem mûködik Európai Információs Pont és
vállalják:
a gyûjtemény kialakítását, folyamatos fejlesztését, jól látható elhelyezését, lehetõség
szerint számítógépes nyilvántartását és népszerûsítését;
különgyûjteményi kezelését;
a teljes körû nyilvánosságot;
a gyûjtemény átkölcsönözhetõségét;
kapcsolattartást a könyvtárhálózat többi tagjával;
kapcsolattartást az Európai Információs Pontokkal;
részvételt a KÜM BKS egyéb programjaiban;
a KÜM tájékoztatását az olvasói igényekrõl és az állományról;
az elnyert támogatás elkülönített kezelését és naprakész ellenõrizhetõségét;
a gyûjtemény egyszemélyi felelõsének kijelölését;
a gyûjtemény kezelõjének részvételét a program keretében rendezett képzésen.
A fentieken kívül a pályázatnak tartalmaznia kell a könyvtár technikai, személyzeti, elhelyezési és raktározási
körülményeit, valamint a megadott feltételrendszer gyakorlati megvalósítására és a mûködtetésre vonatkozó elképzelések kifejtését.
Elõnyt jelent, ha a pályázó vállalja az általános könyvtári tevékenységen túlmenõen kisebb rendezvények (ifjúsági, olvasói, könyvtárak közötti vetélkedõk, helyi szervezetek, pl.: nyugdíjas klub, gazdakör, kismama klub stb.)
szervezését. Biztosítja a megjelenést a helyi médiában (tájékoztatás az állomány szakirányú bõvülésérõl, az integráció aktuális kérdéseirõl, helyi lapokban recenziók közlése, lelõhely-ismertetés  esetleg több könyvtár région belüli
együttmûködése, eredményhirdetések közvetítése a helyi tévében).
A pályázat elbírálásának rendje:
A beérkezõ pályázatokat héttagú bíráló bizottság értékeli. Tagjai a Külügyminisztérium képviselõi (három fõ), az
Európai Unió Magyarországi Delegációja, a Magyar Könyvtárosok Egyesülete, az Informatikai és Könyvtári Szövetség, valamint az Országgyûlési Könyvtár egy-egy képviselõje.
A pályázatok elfogadásáról a beadási határidõt követõen 30 napon belül a pályázó írásbeli értesítést kap,
tértivevényes levélben. Válasz hiányában a pályázat elutasítottnak minõsül.
A pályázatot 5 példányban kell benyújtani, határidõ: 2002. május 25.
A borítékon kérjük feltüntetni: Könyvtári pályázat
A pályázatot az alábbi címre kell küldeni:
Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma
EU Politikai Kapcsolatok Fõosztálya
1027 Budapest, Bem J. tér 46.
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VÁC 2002.
AZ MKE HELYISMERETI KÖNYVTÁROSOK SZERVEZETE
és a
BIBLIOGRÁFIAI SZEKCIÓ
IX. ORSZÁGOS TANÁCSKOZÁSÁNAK
PROGRAMJA
A helyismereti tevékenység fejlõdési trendje a XXI. század elején
Új dokumentumtípusok a helyismereti gyûjteményekben
2002. július 17. szerda
9.0011.00
Városnézés
12.4013.30
Ebéd
13.00
Sajtótájékoztató
14.00
Konferenciamegnyitó
(Vác Városi Önkormányzat nagyterme, Vác)
Levezetõ elnök: Biczák Péter, a Pest Megyei Könyvtár igazgatója
Köszöntõ:
T. Mészáros András, Pest Megye Közgyûlésének elnöke
Köszöntõ:
Csereklye Károly, Vác város alpolgármestere
Elõadások
14.30
15.00
l5.4016.00
16.00
16.30
16.5018.10
18.1018.40
18.50
20.00

A helyismereti munka fejlõdési trendjei a XXI. század elején
Dr. Bényei Miklós igazgatóhelyettes, Hajdú-Bihar Megyei Könyvtár,
egyetemi docens, Debreceni Egyetem
Kötelespéldányok és a helyismereti gyûjtemények
Berke Barnabásné osztályvezetõ, Országos Széchényi Könyvtár
Szünet
Munkakapcsolat és együttmûködés szlovákiai közkönyvtárakkal
Biczák Péter könyvtárigazgató, Pest Megyei Könyvtár, Szentendre
Bemutatkoznak külföldrõl érkezett vendégeink
Vác: belvárosi séta
Zomborka Márta múzeumigazgatóval
Vacsora
Vác: a millenniumi emlékmû és a Ferences templom megtekintése
Kiállításmegnyitó a Katona Lajos Városi Könyvtárban:
10 éves a Helyismereti Könyvtáros Szervezet
Megnyitja: dr. Ambrus Zoltán, az MKE elnöke
Fórum és baráti találkozó
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2002. július 18. csütörtök
(a Váci Levéltár nagyterme)
Levezetõ elnök: Mándli Gyula, Helyismereti Könyvtárosok Szervezete
8.30
Helyismereti munka a váci Katona Lajos Könyvtárban
Mándli Gyula igazgató, Városi Könyvtár, Vác
9.00
A Pest Megyei Könyvtár helyismereti tevékenysége
Gerber György igazgatóhelyettes, Pest Megyei Könyvtár
9.30

Helyismereti adatbázis-építés: VágDunaIpoly Euro-régió
Zsok Gizella igazgató, Városi Könyvtár, Révkomárom
10.0011.20 Emlékezés jeles elõdökre (Elõzetes jelentkezés alapján!)
Hozzászólások
11.2012.00 Ebéd
12.3022.00 Szakmai tapasztalatcsere
A Dunakanyar nevezetességei:
Visegrád: Királyi palota  Esztergom: Mária Valéria híd  Nagymaros  Vác
2002. július 19. péntek
(a Váci Levéltár nagyterme)
Levezetõ elnök: Nagy Anikó, Bibliográfiai Szekció
8.30
Helyismereti gyûjtõkör és az elektronikus dokumentumok
Takáts Béla igazgatóhelyettes, Verseghy Ferenc Megyei Könyvtár, Szolnok
9.10
Olcsó húsnak sem (mindig) híg a leve...
(Digitalizálás és internet szerényebb körülmények között)
Dr. Kokas Károly osztályvezetõ, Szegedi Egyetem Könyvtára
10.0010.40 Hozzászólások az elõzetes jelentkezések alapján
10.4011.30 Konferenciafórum
Hozzászólások
Az õszi tisztújítás elõkészítése, jelölõbizottság választása
11.3012.00 Konferenciazáró:
Bibliográfiai szekció
Nagy Anikó elnök
Helyismereti Könyvtárosok Szervezete
Mándli Gyula elnök
Meghívás a 2003. évi X. konferenciára
12.00
Ebéd, hazautazás
A konferencia részvételi díjában a (tagdíj-változások következtében) módosítás történt:
a HKSZ-nek tagdíjat fizetõ tagok számára 8000 Ft/fõ,
más egyesületi tagoknak 12 000 Ft/fõ,
nem egyesületi tagoknak 16 000 Ft/fõ.
A konferencia jelentkezési lapja
megtalálható a Helyismereti Könyvtárosok Szervezete honlapján.
Címe: www.vmmk.hu/hksz
A szervezéssel kapcsolatos kérdések feltehetõk
a váci Katona Lajos Városi Könyvtár e-mail címén: klvk@konyvtar.vac.hu
vagy Mándli Gyula HKSZ elnök címén érdeklõdhetnek: mandli@konyvtar.vac.hu
2002. március
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A Könyvtárostanárok Egyesülete
rendezvényterve 2002-ben
2002. május 17., 10-tõl 17.30 óráig: Országos konferencia iskolai könyvtári szaktanácsadók, szakértõk részére aktuális jogi, pénzügyi és szakmai kérdésekrõl
A Fõvárosi Pedagógiai Intézet és a Könyvtárostanárok Egyesülete (KTE) közös rendezvénye.
Elõadók: az Oktatási Minisztérium (OM), a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma (NKÖM),
a KTE, a Kiss Árpád Országos Közoktatási Intézmény (KÁOKSZI) és az OPKM képviselõi.
Szervezõ: Dán Krisztina
Helyszín: Fõvárosi Pedagógiai Intézet, Budapest VIII., Vas u. 10.
2002. június 2428., Debrecen, Könyvtárostanárok IX. Nyári Akadémiája: Az iskolai
könyvtár új modellje a gyakorlatban
Közel tizenöt éve rangos esemény a könyvtárostanárok életében a háromévenként rendezett
nyári akadémia. Az egy hétig tartó rendezvénysorozat az idén a minõségbiztosítás szemléletével
vizsgálja az iskolai könyvtár új modelljének megvalósítását, az információs társadalomban betöltött szerepét.
Az elõadások, szekcióülések, kerekasztal-beszélgetések tartalmilag átfogják az iskolai könyvtár szinte valamennyi területét:
 Könyvtárvezetés, -szervezés
 Jogi, pénzügyi ismeretek
 Könyvtárpedagógiai és -szakmai elõírások
 Olvasásfejlesztési lehetõségek
 Informatikai elvárások
Mindezen kulcsterületek fejlesztésének, az iskolai könyvtár eredményességének, hatékonyságának megítéléséhez használjuk fel a minõségmenedzsment technikáit, eszközeit. A korábbi
évek gyakorlatától eltérõen az idén az akkreditált továbbképzési program finanszírozását az
iskola a továbbképzési pénzkeretbõl biztosíthatja.
Az 1993 óta élõ hagyománynak megfelelõen szeretnénk vendégül látni külföldi iskolai könyvtári
szakmai egyesületek képviselõit és határon túli magyar iskolák könyvtárosait.
Programtervezet
Hétfõ 13.30  Köszöntés
Korszakváltás a hazai könyvtárügyben
Bársony Csaba, OM: Könyvtárfejlesztési program
Dr. Skaliczki Judit, NKÖM: Az egységes könyvtári rendszer és az iskolai könyvtárak
Z. Karvalics László, Budapesti Mûszaki Egyetem: A Nemzeti Informatikai Stratégia és a könyvtárak
Zalainé dr. Kovács Éva, Informatikai és Könyvtári Szövetség: A minõség kora
a könyvtárban
Kedd  Olvasáspedagógia
Cs. Czachesz Erzsébet: Olvasásfejlesztés az iskolában, könyvtárban
Suppné Tarnai Gyöngyi: A gyermekkönyvtárak és az iskolai könyvtárak szerepe az
olvasóvá nevelésben
Varga I. Erika: Olvasás és írás a kritikai gondolkodásért
Szekció: Kerekasztal-beszélgetés a délelõtt szereplõ elõadókkal
Vezeti: dr. Nagy Attila
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Szerda  Könyvtár az iskolában (a mûködés feltételei és lehetõségei)
Kõrösné Mikis Márta, Országos Közoktatási Intézet:
Az országos felmérés elemzésének tapasztalatai, a közoktatás háttérintézményei
Dán Krisztina: Iskolai könyvtári stratégia
Varga Zsuzsa: Az iskolai könyvtár mûködésének feltételei, lehetõségei
Kovács Mária: A könyvtárhasználati ismeretek oktatása (felsõoktatási helyzetkép)
Szekció
Vezeti: Balogh Mihály
Boda István: A szoftverválasztás szempontjai
Dr. Tószegi Zsuzsa: Multimédia a könyvtárban
Benkõ Ilona: Internethasználat az oktatásban és a könyvtárhasználati ismeretek
elsajátításában
Szekció: Integrált könyvtári rendszerek
Vezeti: Kokas Károly
Szoftverbemutatók (SZIRÉN, GEORGE, KOLIBRI stb.)
Péntek  A szabályozás és a valóság kontrasztja
Dr. Szüdi János, OM: Jogi és szakmai feltételrendszer
Pályázati lehetõségek és esélyek
Dr. Dobos Krisztina: A KOMA és a TEMPUS kuratóriumi tapasztalatai
(Emmer Gáborné titkár)

Jogszabályfigyelõ

(Magyar Közlöny 2002. 47. szám)
KÖZLEMÉNYEK
A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának közleménye az alapítási engedélyt
kapott könyvtári képzési programokról.
A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának közleménye az indítási engedélyt
kapott könyvtári képzési programokról. (Kulturális Közlöny 2002. 4. szám)
Közlemény a nyilvános könyvtárak jegyzékérõl. (Kulturális Közlöny 2002. 5. szám)
Az összesített, aktuális jegyzék az interneten a www.nkom.hu címen található meg.
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RENDEZVÉNYNAPTÁR 2002.
Idõ

Helyszín

Téma

Szervezõ

Információ

IV. 27-29.

Kõszeg
városi könyvtár

városi könyvtár

Simon Gizella

IV. 29.
V. 16.

Bp., OSZK
Bp., OSZK

OSZK
OSZK

Vas Viktória

V. 16-17.

Békéscsaba,
megyei könyvtár

V. 17.

Bp., Fõvárosi
Pedagógiai Int.

Az ötvenéves
visszaállított gyermekrészlegének avatása
Széchényi-emléknap
Corvina-kiállítás
megnyitója
konferencia
az elsõ megyei
könyvtár megnyitásának
50. évfordulójára
iskolai könyvtári
szaktanácsadók
konferenciája
IKSZ közgyûlés

V. 31.
Bp., OSZK
megváltozott idõpont!
VI. 24-28.
Debrecen
VII. 17-19.

Vác

VIII. 6-8.

Bp. OSZK

VIII. 8-10.
IX. eleje

Bp., OSZK
Székesfehérvár

IX. 17.

Bp., OSZK

IX. 23-30.

Tatabánya, megyei
könyvtár
Szolnok

XI. elsõ fele

XI. elsõ fele Székesfehérvár

megyei könyvtár

dr. Ambrus
Zoltán

Könyvtárostanárok
Egyesülete

Emmer Gáborné

IKSZ

Fülöp Ágnes

könyvtárostanárok IX. Könyvtárostanárok
nyári akadémiája
Egyesülete
helyismereti
Mándli Gyula
tanácskozás
könyvtáros
Könyvtári Intézet,
világtalálkozó
OSZK
MKE vándorgyûlés
MKE
50 éves
megyei könyvtár
a megyei könyvtár
Konferencia
IKSZ
a tartalomszolgáltatásról
jubileumi
megyei
könyvtári hét
könyvtár
IKSZ regionális
IKSZ
konferencia
a szakfelügyeletrõl
IKSZ regionális
IKSZ
konferencia
a szakfelügyeletrõl

Emmer Gáborné
Mándli Gyula
Bartos Éva
Jáki Éva
Fülöp Ágnes
Monostori Imre
Fülöp Ágnes
Fülöp Ágnes

Felhívjuk minden kolléga figyelmét arra, hogy ezt a rovatot folyamatosan közöljük, 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.
A pillanatnyilag még bizonytalan adatokat dõlt betûvel szedjük, az áttekinthetõség kedvéért.
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