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Gáspár Könyvtári Alapítvány-
nyal, illetve a marosvásárhelyi
Teleki Tékával � a kettõt egyéb-
ként összekapcsolja Spilmann
Mihály történész-könyvtáros
személye, akinek kuratóriumi
elnökként fontos szerepe van e
kapcsolatok ápolásában. A ta-
lálkozásból egy érdekes kezde-
ményezés született 1994-ben:
könyvtárunk � más zalai könyv-
tárakkal együttmûködve � vál-
lalta, hogy minden õsszel egy-
hetes tanulmányutat szervez a
kolozsvári Babe��Bolyai Egye-
tem könyvtár szakos hallgatói-
nak azért, hogy megismerjék a
magyarországi közgyûjtemé-
nyek, közkönyvtárak szolgálta-
tásait, mûködését. Az erdélyi
szervezõ a kolozsvári Heltai
Alapítvány volt, a költségeket
a Nemzeti Kulturális Alap pá-
lyázataiból biztosítottuk. A kez-
deményezés nagyon sikeres
volt, fõleg, hogy a hódmezõvá-
sárhelyi fõiskola könyvtára is
csatlakozott hozzá, mert õk meg
a számítógépes gyakorlatot biz-
tosították a hallgatóknak. Saj-
nos a Nemzeti Kulturális Alap-
program tavaly megváltoztatta
támogatási lehetõségeit, így pil-
lanatnyilag nem tudjuk folytat-
ni ezt a népszerû és � a részt-
vevõk nyilatkozataiból ítélve �
hasznos kurzust. Talán a Nem-
zeti Kulturális Örökség Minisz-
tériuma tud majd segíteni, hogy
ne haljon el ez a kezdeménye-
zés. Mindazonáltal a Heltai Ala-
pítvány és könyvtáraink kapcso-
latai továbbra is igen intenzí-
vek, például a zalaegerszegi
József Attila Városi Könyvtár
közremûködésével készítik el
elektronikus katalógusukat. A
marosvásárhelyi Teleki Tékával
is szorosabbra fûztük az együtt-
mûködést � jelenleg mi kezel-
jük a magyarországi pályázata-

ikon nyert pénzeszközöket. Ter-
mészetesen a kiadványok cse-
réjét, a könyvtári tanácsadást
(más könyvtárakhoz hasonlóan)
továbbra is végezzük.

Újabb kapcsolataink közé
tartoznak a felvidéki könyvtá-
rakkal kialakuló együttmûködé-
si formák � ezek azonban már
annak a kapcsolatrendszernek
köszönhetõk, amelyek az után
alakultak ki, hogy könyvtárunk
is belépett abba a minisztériu-
mi programba, amelyet a kultu-
rális minisztérium etnikai és
kisebbségi fõosztálya, valamint
a könyvtári osztály közösen
szervez, a korábban vázolt, há-
lószerû együttmûködési rend-
szer kiépítésére. Ebben a mun-
kában elsõsorban én veszek
részt, de kollégáimmal folya-
matosan tanácskozunk a meg-
oldandó feladatokról. Errõl a
programról leginkább Kálóczy
Katalin hivatott beszélni, én sze-
mély szerint úgy gondolom, hogy
az egyik legnagyobb jelentõségû
tette a könyvtáros szakmának az
elmúlt évtizedben ez a kapcsolat-
építés, majd a fejlesztési támo-
gatás elindítása volt. Ennek elvét
a hazai hálózati gondozás min-
tájára fogalmaztuk meg: vagyis
hogy legyenek olyan szakmai
központok, amelyek képesek arra,
hogy a környezetükben könyvtá-
ri szolgáltatásokat hozzanak lét-
re, támogassanak vagy mûködtes-
senek. Úgy érzem, hogy az el-
képzelés bevált, és ahol sikerült
a megfelelõ intézményt vagy ala-
pítványt és a rátermett személye-
ket megtalálni, ott sikeres lett a
program is.

Munkatársaimmal együtt so-
kat dolgozunk azért, hogy ez így
legyen azokon a területeken is,
ahol még fehér foltok vannak �
és köszönjük az MKE Olvasó-
szolgálati Szekciójának, hogy

ezt az együttgondolkodást itt a
könyvfesztiválon lehetõvé tette.
Novemberben Lendván, febru-
árban Kolozsváron találkoz-
tunk, és lám, megint együtt
vagyunk. Ez nagy erõt ad a
munka további folytatásához.

Kiss Gábor

Mit tehet egy
referenciakönyvtár?*

(A székesfehérvári
megyei könyvtár

tapasztalatai az IKB
pályázatán)

Elsõsorban pályázik...
és segít

Mit tesz, tehet egy megyei
könyvtár, amikor a Miniszter-
elnöki Hivatal Informatikai
Kormánybiztossága Az informá-
ciós társadalom megvalósításá-
ban közremûködõ közmûvelõdé-
si könyvtárak támogatása címû
pályázati kiírásáról tudomást
szerez? Tudva tudjuk, hogy a
közkönyvtárak között kiemelt
szerepet betöltõ megyei könyv-
tárak sem tudják fejlesztéseiket,
így az informatikai fejlesztést
sem saját erõbõl megvalósítani.
Nem lehet kétséges tehát, hogy a
megyei könyvtár ezt a lehetõsé-
get nem hagyhatja ki. Igen ám,
de a pályázati feltételek nagyon
szigorúak. Végig kell tehát gon-
dolni, hogy el tudja-e a könyvtár
helyezni a felnõtt látogatók szá-
mára hozzáférhetõ helyen majdan
a tíz számítógépet, képes lesz-e
a könyvtár teljesíteni a könyv-
tárosi és olvasói tanfolyamokra

* A IX. Budapesti Nemzetközi
Könyvfesztiválon, a Könyvtáros Klub
rendezvényén elhangzott elõadás szö-
vege.
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vonatkozó követelményeket (a
megye könyvtárosainak már
korábban is szerveztünk számí-
tógépes és internethasználati
tanfolyamokat), mit jelent majd
a költségvetésben késõbb az
ingyenes internethasználat biz-
tosítása. Mindezeket a kérdése-
ket mi is feltettük magunknak,
és úgy döntöttünk: pályázunk.

A gépek elhelyezésére az
olvasótermet találtuk a legalkal-
masabbnak. (Szerencse, hogy a
gyermekrészlegbe eleve nem is
tehettük volna a gépeket, mert
oda húsvétkor betörtek.) Az
1996-ban a helyi hálózatot ki-
építõ cég segítségét kértük an-
nak felméréséhez, milyen háló-
zatfejlesztésre lesz szükség, és
egyúttal jeleztük is nekik, hogy
érdemes lenne majd bejelent-
kezniük azon cégek sorába,
amelyek részt vehetnek a pályá-
zat megvalósításában. Azt is
tudtuk már ekkor, hogy a meg-
lévõ 64 kbit/sec sávszélesség
nem lesz elegendõ, ha újabb tíz
számítógép csatlakozik majd a
hálózatra. Megnéztük azt is,
milyen egyéb költséget jelent
majd a tanfolyamok megszer-
vezése (tematika kidolgozása,
feladatlapok elkészítése és sok-
szorosítása stb.). Ezek után nem
maradt más feladat, mint a pá-
lyázat megfogalmazása, a fenn-
tartói nyilatkozat megszerzése.

Már az elején elláttunk men-
tori feladatokat a megye többi,
a pályázati kiírás feltételeinek
megfelelõ városi és nagyközsé-
gi könyvtára esetében. Ezt kö-
telességünknek tartottuk, és
késõbb aztán �hivatalosan� is
vállaltuk. Nem csak �magunk
miatt� vettünk tehát részt a pá-
lyázatról rendezett budapesti (a
Könyvtári Intézet által meghir-
detett) tájékoztatón, hanem
azért is, hogy segíteni tudjunk

a sikeres pályázat elkészítésé-
ben a többieknek. A segítség-
nyújtás a pályázat megfogalma-
zásához adott tanácsoktól, az
adatlap kitöltésétõl egészen ad-
dig terjedt, hogy sikeresen le-
beszéltük egyik nagyközségi
könyvtárunkat arról, hogy re-
ferenciakönyvtári csomagra pá-
lyázzon.

A referenciakönyvtár
örül...

Természetesen nagy volt az
örömünk 2001 novemberében,
amikor megtudtuk, hogy pályá-
zatunk sikeres volt, és a teljes
pályázott összeget (több mint
négymillió forintot) elnyertük.
Legalább ennyire örültünk azon-
ban annak, hogy rajtunk kívül a
megyébõl még tizenhárom
könyvtár szerepel a nyertesek
között: a másik megyei jogú vá-
ros, Dunaújváros könyvtára (nagy
csomag) mellett még négy váro-
si könyvtár és nyolc nagyközségi
könyvtár (kis csomag).

Megkezdõdik a pályázat
megvalósítása

Ezek után várnunk kellett a
számítógépes rendszer szállítá-
sát és a hálózatfejlesztést vég-
zõ cégeket tartalmazó pályázati
katalógust, amelynek megjele-
nése után rövidesen, február 22-
én megrendeltük a gépeket és a
hálózatfejlesztést. A mentori
szerep vállalását ekkor azzal
igyekeztünk teljesíteni, hogy a
március elsõ hétfõjén rendezett
megyei továbbképzésen össze-
hívtuk a nyertes megyei könyv-
tárak képviselõit, és tájékozód-
tunk, hogyan állnak a pályázat
megvalósításával. Megtudtuk,
hogy valamennyien megrendel-
ték az elsõ ütem megvalósítá-
sát jelentõ technikai fejlesztést.

Könyvtárunkban márciusban
került sor a hálózat fejlesztésé-
re, a tíz számítógép és a lézer-
nyomtató rendszerbe állításához
szükséges hálózati végpontok
kiépítésére, a helyi hálózatot
kiszolgáló eszközök (switch,
hub) cseréjére, illetve bõvítésé-
re. Leszállították a gépeket is,
amelyeket sikerült beüzemelni.
(A számítógépek elhelyezését
úgy oldottuk meg, hogy a ko-
rábban a dolgozók számítógé-
pes munkahelyéül szolgáló asz-
talokat lecseréltük számítógépes
íróasztalokra, azokat pedig el-
helyeztük az olvasóteremben.)

Közben tájékozódtunk az
NIIF-nél (bérelt vonalas inter-
netkapcsolatunkat az NIIF, il-
letve a Hungarnet Egyesület
biztosítja) a sávszélesség növe-
lésének lehetõségérõl, és meg-
tudtuk, hogy ez egyébként is
napirenden van. Rövidesen meg
is érkezett az ajánlat ADSL-
szolgáltatás kiépítésére, amely
a jelenleginél tizenkétszer gyor-
sabb letöltési sebességet tesz
majd lehetõvé. Könyvtárunkban
a vonal kiépítése már megtör-
tént, még az új routerre és arra
kell várnunk, hogy a vonal
másik végét is bekössék a
SZTAKI-ban. Már márciusban
megjelent ugyan egy rövid tu-
dósítás a megyei lapban arról,
hogy megérkeztek a számítógé-
pek (szépséghibája, hogy az
újságíró az IKB helyett az OM
támogatásának tudta be a fej-
lesztést), de az ünnepélyes át-
adást a sávszélesség növekedé-
se utánra tervezzük.

A neheze most
következik...

A pályázat megvalósításának
legnehezebb része kétségkívül
a referenciakönyvtári feladatok-
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nak való megfelelés (hatvan
könyvtáros oktatása) és a száz
felhasználó képzése lesz. Nem
csak azért, mert az olvasóterem
naponta 10-tõl 19 óráig van
nyitva, és a tanfolyamokat nyit-
vatartási idõben megtartani nem
lehet, hanem azért is, mert kér-
déses, hogy sikerül-e majd az
elõírt létszámot megszervezni,
azaz például összejön-e a fel-
nõtt (40 feletti) korosztályból
száz fõ, aki hajlandó lesz ezer
forintot fizetni azért, hogy alap-
fokú számítógépes és inter-
nethasználati ismeretekre te-
gyen szert.

A pályázatunkban megfogal-
mazottak szerint mi azt vállal-
tuk, hogy május végéig elkészít-
jük a húszórás felhasználói tan-
folyam tematikáját, amely öt
órában alapfokú számítógépes
ismereteket, tizenöt órában pe-
dig az internet használatával
kapcsolatos tudnivalókat (bön-
gészés, levelezés, keresõk és
katalógusok használata, on-line
ügyintézés stb.) tartalmaz. A
referenciakönyvtári feladatok-
hoz kapcsolódó tanfolyam ezen
felül tartalmazza még a könyv-
tárban található és a hálózaton
elérhetõ legfontosabb adatbázi-
sok használatával kapcsolatos
tudnivalókat is.

A tanfolyamok tematikáját és
tervezett idõpontjait meghirdet-
jük honlapunkon, kiadványaink-
ban (Könyvtári Hírvivõ, Fejér
Megyei Könyvtáros) és a me-
gyei napilapban, valamint pla-
kátokon és szórólapokon.

Vállaltuk azt is, hogy a te-
matikát, a módszertani és okta-
tási segédanyagokat elérhetõvé
tesszük a könyvtár honlapján és
nyomtatott formában egyaránt.

Természetesen a továbbiakban
is segítséget nyújtunk a pályázat
megvalósításában a megye töb-

bi, a pályázaton nyertes könyvtá-
rának. (Komlósi József)

Az MKE
Olvasószolgálati

Szekció
kapcsolatai

a határon túli
magyar

könyvtárakkal*

1989-tõl, a rendszerváltás után
nyílt igazán arra lehetõség, hogy
felvegyük a kapcsolatot a hatá-
rainkon túl élõ magyarság szer-
vezeteivel. Hiszen ezekben az
országokban is csak 1989 után
jöttek létre annak a feltételei,
hogy a régi magyar iskolák,
könyvtárak és más egyesületek
újra mûködhessenek.

Talán ez is a magyarázata
annak, hogy elsõsorban az aláb-
bi kérdésekre kerestük elõször
a választ, amikor elkezdtük eze-
ket a kapcsolatokat kiépíteni, a
programokat szervezni:

Hogyan éli meg, hogyan ér-
tékeli magyarságát, hogyan lát-
ja nemzeti azonosságát a ma-
gyarság, ha a határok elválaszt-
ják is, de szelleme, nyelve, kul-
túrája közös Erdélyben, Kárpát-
alján, Csallóközben, Muravidé-
ken, a Vajdaságban és Magya-
rországon? A különbözõ föld-
rajzi régiókban hogyan befolyá-
solja létüket, gondolkodásmód-
jukat, anyanyelvüket, kultúráju-
kat, olvasási szokásaikat kisebb-
ségben vagy többségben létük?
Melyek a különbségek, a hason-
lóságok? Mi ebben a könyvtá-

ros, a könyvtárak szerepe, fel-
adata itthon és határon túl?

Az MKE Olvasószolgálati
Szekciója 1989 óta minden év-
ben szervezett valamelyik kör-
nyezõ országban konferenciát,
az ottani magyar könyvtáros
szervezetekkel közösen.

Dr. Nagy Attila, a hajdani
Könyvtártudományi és Módszer-
tani Központ osztályvezetõje és
szekciónk még néhány tagja,
például Gereben Ferenc, Szabó
Ferenc, akik a Módszertani Köz-
pontban (ma Könyvtári Intézet)
dolgoznak vagy dolgoztak, az
ottani könyvtárosok segítségével
olvasásszociológiai felmérése-
ket végeztek Erdélyben, Csal-
lóközben, Burgenlandban vala-
mint a Vajdaságban, a magyar-
lakta vidékeken. Az ott élõ ma-
gyarság olvasáskultúrája és
nemzeti azonosságtudata volt a
vizsgálódásuk tárgya.

Szekciónk néhány tagja be-
kapcsolódott az International
Reading Association munkájá-
ba, és 1990-ben Nagy Attila
elnökletével itthon is létrehozta
magyarországi szervezetét, a
Hungarian Reading Associa-
tiont, bevonva tagjai sorába a
határon túli magyar szakembe-
reket is. Idehaza létrejött a Ha-
táron Túli Magyarok Hivatala,
és a Mûvelõdési és Közoktatá-
si Minisztériumban is megala-
kult a határon túli magyarok
fõosztálya. Az õ segítségükkel
és támogatásukkal szekciónk is
egyre több határon túli szerve-
zettel építette ki kapcsolatait.
Az Olvasószolgálati Szekció
elsõ szervezett útja Erdélybe
vezetett.

1992. április 23. és 26. kö-
zött Olvasási kultúra, nemzeti
azonosságtudat címmel rendez-
tünk tanácskozást. Utunk során
meglátogattuk az elsõk között

* A IX. Budapesti Nemzetközi
Könyvfesztiválon, a Könyvtáros Klub
rendezvényén elhangzott elõadás szö-
vege.




