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sai fele olyan jó könyvtárosok, mint amilyen sü-
teményeket készítenek � a szakma legelejét ké-
pezik!� Köszönet nékik, s mindazoknak, akik-
nek jóvoltából ez a konferencia ilyen színvona-
lon valósulhatott meg.

Gerber György

Helyismereti könyvtárosok
IX. Országos Helyismereti

Tanácskozása
Vácott

Tudtuk, meleg napok lesznek. Tapasztaltuk, hogy
a részvételi díj magasabb lett, közelít az önkölt-
séghez � a Helyismereti Könyvtárosok Szerve-
zete tagjainak kedvezményes ár volt �, mégis
százhárman érkeztünk Vácra, mert a téma, A
helyismereti tevékenység fejlõdési trendjei a XXI.
század elején és az Új dokumentumtípusok a hely-
ismereti gyûjteményben vonzott, s a kollégákhoz
fûzõdõ barátság minden akadályt legyõzött. Eh-
hez kellett a Katona Lajos Városi Könyvtár igaz-
gatójának, a Helyismereti Könyvtárosok Szerve-
zete elnökének, Mándli Gyulának és kollégáinak
több hónapos szervezõmunkája. Õk nem csak az

A konferencia résztvevõi. Szót kér Gerõ Gyula
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elõkészítésben jeleskedtek, és már nem is elõször,
házigazdaként pedig kiválót nyújtottak.

Ebben az évben is köszönthettük a határon
túli kollégáinkat Ipolyság, Kassa, Marosvásárhely,
Muraszombat, Rév-Komárom könyvtáraiból.

Köszönetet mondok minden résztvevõ nevé-
ben a Magyar Könyvtárosok Egyesületének, a
Nemzeti Kulturális Alapprogramnak, Pest me-
gye és Vác városa önkormányzatának a rendez-
vény létrejöttéhez nyújtott támogatásért.

Mi a vonzereje az évenként megtartott tanács-
kozásnak? Sokan és sokszor felteszik e kérdést.
Válasz is sokféle született. Magam úgy gondo-
lom, a közgyûjtemények szakembereinek rend-
szeres találkozója lehetõséget ad a tapasztalat-
cserére, meghallgatjuk egymást, s ez valamennyi-
ünknek hasznos. Évrõl évre az MKE Bibliográ-
fiai Szekció tagjaival együtt tartjuk a találkozó-
kat, így mindkét szervezet munkatapasztalata
hasznosítható. A rendezõ város múzeumi és le-
véltári szakembereivel a városnézõ sétán, az in-
tézményi látogatásokon és az elõadásaikat hall-
gatva találkozunk. Megkönnyíti a tartalmas
együttléteket, hogy az értékek õrzésében a napi
munkakapcsolat a többségünknél természetes,
annak ellenére, hogy a könyvtárakban a helyis-
mereti gyûjteményt kezelõk a legtöbb esetben
egyedül dolgoznak, s a gyûjtemény feltárását,
kezelésének sajátos problémáit egyedül kell meg-
oldaniuk. Az évek óta keresett és az antikvári-
umban fellelt egy-egy könyv, dokumentum nem
mindig hozza lázba kollégáinkat, s az örömün-
ket nem mindig sikernek könyvelik el, pedig mi
annak éljük meg. Azzal is nekünk kell szembe-
néznünk, hogy a dokumentumokat jóval a meg-
jelenésük után keresik rajtunk, s találat csak akkor
van, ha elõrelátóan megõriztük õket. Az sem
kisebb gondunk, hogy a gépesítés általánossá
válásával új típusú dokumentumok jelentek meg.
Megõrzésükhöz segítséget nyújt az országosan
elfogadott napi gyakorlat ismerete. Ehhez kell
az együttgondolkodásra alkalmat adó tanácsko-
zás, az értõ figyelem, és a kioktatás legkisebb
szándéka nélküli ismeretátadás. Egymástól tanul-
hatunk, s együtt örülhetünk a kollégák szép szám-
ban megjelenõ új kiadványainak, amelyeket az
Országos Honismereti Könyvtárban gyûjtünk.
Minden könyvtárban tapasztaljuk, hogy a helyis-
mereti gyûjtemények iránt megnõtt az érdeklõ-
dés, az õrzött dokumentumok számának növe-
kedése is ezt igazolja. Felértékelõdött a jól vég-

zett munka. Sok újabb sikeres kutatás indul meg
a helyi adatbázisok alapján. Az iskolai évköny-
vek megjelenése, az iskola- és városrész-törté-
netek, pályamunkák, vetélkedõk témája mindig
a helyi gyûjteményekre épül. Mindenkinek van
közöttünk egy-egy jó ötlete, s ha mögötte már
kivitelezett gyakorlat van, akkor alkalmas a meg-
valósításra, vagy legalább a végiggondolás fára-
dalmával egy újabb lehetõség kimunkálásához
vezet. Ha meggondoljuk, hogy milyen nagy utat
tettünk meg közösen, akkor elégedettek lehetünk.
Tíz éve a számítógép napi alkalmazásával csak
barátkoztunk, ma már mindenki alaposan megis-
mert eszközként használja, �félkollégaként�
mûködik együtt a géppel. De tudjuk, hogy mi-
lyen lehetõségek és kötelezõen megoldandó fel-
adatok várnak ránk, ezért már Vácott megszüle-
tett bennünk az elhatározás: �Jövõre veletek, az
új helyszínen.�

A programot évrõl évre úgy állítja össze a
vezetõség, hogy az egyik fõ elõadás a szakma
soron következõ feladatait átfogóan ismertesse.
Dr. Bényei Miklós A helyismereti tevékenység
fejlõdési trendjei a XXI. század elején címû elõ-
adásában beszélt az egyre növekvõ számú új
dokumentumok befogadásának, feltárásának
szükségességérõl, s utalt a jó és sikeres könyv-
táros meghatározó személyiségjegyére: �nem csak
szolgáltatás, de szolgálat is az ott élõk magyar-
ságtudatának megalapozásában vagy megerõsí-
tésében�.

A másik nagy elõadást a kollégák javaslata
alapján választják ki. Ezért kísérte nagy érdeklõ-
dés Berke Barnabásné Helyismereti elektroni-
kus gyûjtemények � az elektronikus köteles-
példányok megõrzése címû fejtegetését. A 60/
1998 (III. 27.) kormányrendelet értelmezésére és
magyarázatára épített elõadás e témában az elsõ
volt számunkra. Figyelemmel hallgattuk a pozi-
tív külföldi példákat, miközben a napi küzdelem
járt a fejünkben, vagy azért, mert a dokumentu-
mok beszerzése a gyakorlatban többünknek még
nem megy gond nélkül, vagy attól volt lelkiis-
meret-furdalásunk, hogy ezen a területen még
van mit pótolnunk.

Biczák Péter, a Pest Megyei Könyvtár igaz-
gatója szlovákiai munkakapcsolatukról adott szá-
mot. A több évtizedes határ menti együttmûkö-
dés sikerében mindig ott találjuk a többlet fel-
adatot vállaló könyvtárosokat és a kooperáció
lehetõségeit keresõ és felhasználó határon túli
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kollégáinkat is. Két éve, az ötvenéves könyvtári
jubileum keretében indítottuk el a Jeles elõdeink
sorozatot. Itt a kollégáink ismertetnek egy-egy
könyvtáros pályaképet szûkebb környezetükbõl.
Fodor Béla Kelényi Béla fõkönyvtárosnak állí-
tott emléket. Gáncsné Nagy Erzsébet Mónus
Imrére emlékezett, Laki Lukács László Slezsák
Imre könyvtárigazgató személyét idézte fel.

Az est fénypontja a Tízéves a Helyismereti
Könyvtárosok Szervezete címû dokumentumki-
állítás volt, dr. Ambrus Zoltán megnyitójával.
Az MKE helyi szervezeteiben folyó munka a
tagság szeme elõtt zajlik, míg a szakmai szerve-
zetekben folyó munkáról csak a tudósítások szól-
nak, vagy a személyes tapasztalatcsere ad infor-
mációt. A HKSZ köszönthette vendégként dr.
Vajda Eriket (Kiskunhalason), és most dr. Amb-
rus Zoltánt. A kiállítás átfogó képet adott a talál-
kozók helyszíneirõl, elõadóiról és a tagságról is.
Sok örömünk volt benne, de ennél fontosabb,
hogy tanulsága is volt. Bemutatta, hogyan kell a
képi dokumentációt elkészíteni, tárolni és fel-
dolgozni a szöveggel együtt (készítette Mándli
Gyula). A kiállításon láthattuk az éves konferen-
ciák szerkesztett szövegû, önálló köteteit is. A
kiadványt ettõl az évtõl minden résztvevõ kon-
ferencia-szolgáltatás címén megkapja.

A HKSZ történetének elsõ tíz évérõl elké-
szült a sokszínû dokumentáció: Kapcsolatépítõ
stratégiák, módszerek és eredmények az MKE
HKSZ létrehozásában és mûködésének elsõ tíz
évében (Mándli Gyulának az ELTE könyvtár-
informatikai kiegészítõ szak menedzsment
specializációjára készített diplomamunkája).
Gáncsné Nagy Erzsébet a megyei és a városi
könyvtárak helyismereti gyûjteményeiben 2000
áprilisában és októberében végzett használói
igényfelmérés tapasztalatait összegezte. Most
készítjük az emlékkönyvet, minden rendezvény
helyszínérõl egy-egy díszes kódexlap örökíti meg
a konferenciák történetét. Fantázia, ötlet és játék
� mindez nagyon fontos nekünk. A kívülállók
talán nem értik, hogy minden ötlet annyit ér,
amennyit megvalósítasz belõle. Kigondolni és
megvalósítani � ez hitelesíti a mondanivalót és a
beszélõt. Erre kaptunk példát Gerber György és
Mándli Gyula elõadásában, amikor a Pest Me-
gyei Könyvtár és a Katona Lajos Városi Könyv-
tár helyismereti munkájáról, kiadványairól kap-
tunk tájékoztatót. Zsok Gizella Révkomáromból
a Vág�Duna�Ipoly Eurórégió helyismereti adat-

bázist mutatta be. A további együttmûködésrõl
szóló szerzõdést az Esztergom�Párkány híd kö-
zepén szentesítettük, stílszerûen.

Ebben az évben a szellemi gyújtóbomba a
digitalizálás volt. Takáts Béla Helyismereti gyûj-
tõkör és az elektronikus dokumentumok címû
elõadásában a sajtó feldolgozására mutatott már
a gyakorlatban bevált módszert. A helyben élõ
írók mûveinek õrzésérõl és közzétételének lehe-
tõségeirõl szólt a nagy forgalmat bonyolító elekt-
ronikus könyvtári szolgáltatásban. Dr. Kokas
Károly a digitalizálás és az internet lehetõsége-
irõl beszélt az Olcsó húsnak sem (mindig) híg a
leve címû elõadásában. Egy komplex bemutatót
tartott, ahol valamennyi lehetõség teljes körû
felhasználása segítette a megismerés folyamatát.
Úgy gondolom, megtaláltuk a közös pontot a
közgyûjtemények és a könyvtárosok együttmû-
ködésére, a biztonságos állományvédelemre úgy,
hogy minden érdeklõdõhöz eljusson a dokumen-
tum, legalább gépen. Hozzá kéne kezdeni a jól
átgondolt forrásközléshez a levéltárakban, a
múzeumokban és a könyvtári különgyûjtemé-
nyekben, ezzel segítve a helyismereti kutatómun-
kát. Az elõadók színes mondanivalójában min-
denki talált magának tetszõt.

Orbánné dr. Horváth Márta

Az elsõ könyvtáros
továbbképzés Beregszászon
A Beregszászon mûködõ Kárpátaljai Magyar
Tanárképzõ Fõiskola (KMTF) könyvtárának
munkatársai a Kárpátaljai Magyar Pedagógusok
Szövetségével (KMPSZ) karöltve � pályázati
támogatással � elsõ ízben szerveztek továbbkép-
zést Ukrajna teljesen vagy részben magyarlakta
településein mûködõ iskolák könyvtárosai szá-
mára. Az a paradox helyzet állt ugyanis elõ, hogy
az elõzõ kormány határon túli magyarokat támo-
gató politikája révén szinte nem maradt iskola
számítógép nélkül, de a könyvtárosok, pedagó-
gusok nem voltak s ma sincsenek felkészülve
azok könyvtári alkalmazására.

A tanfolyam célja számítógépes alapismere-
teket nyújtani gyakorló iskolai könyvtárosok
számára. Ezen ötnapos kurzusra kapott felkérést
Bajnok Lászlóné, a Nyíregyházi Fõiskola könyv-
tárosa egy elõadás megtartására. (A megyei
könyvtár által kárpátaljai és szatmári magyar


