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A könyvtárközi szolgáltatások hagyományosan ,~
könyvtárunk fontos tevékenységei közé tartoz- ORSZAGOS , ,
nak, hiszen fóleg a megye olvasóinak dokum en- DOKUMENTUM-ELLATASI
tum okhoz való jutását teszik lehetõvé. Ez olyan RENDSZER

településen, ahol városi könyvtár is mûködik, , ." .,
lényeges szempont, mert idõrõl-idõre felmerül a 200~. ~aJ.us~tol ~z ?~-lme katalogusunkon
kérdés, mennyiben elégíti ki az intézmény a keresztul IS mdlthato keres:

város, illetve a megye igényeit. Németh Timea (gardteka@vk-
Az utóbbi években két dolog gyakorolt alap- gardony. bibl. hu) .

vetõ hatást erre a szolgáltatásra: a helyi és az Csütörtök, November 21, 2002 at
országos szintû számítógépes, informatikai fej- 18: 34 : 22
lesztések, valamint az Országos Dokumentumellá- -
, .,. cim: Jel és közösség

tásl Rendszer, noha ez a ket dolog nem rugget- kkozi: 003 J 57 249854: FKi en
leníthetõ egymástól. A megyei könyvtár életében a 249855: FKigen g

könyvtárközi szolgáltatásokkal összeruggésben a 249853 : KR/OT (Cc 5545) nem
következõk számítanak fontos állomásnak: cutter: 003 J 57

dref; b38416
1998-ban könyvtárunk a többi megyei könyv- intezmeny: Városi Könyvtár

tárral együtt az ODR tagkönyvtára lett. postacim: 2483 Gárdony Szabadság u .14
1998-tól elérhetõ az interneten a katalógusunk,

így a kérõ könyvtárak tájékozódhatnak az állo- Természetesen fontos tényezõ, hogy a kérõ

mányunkról. könyvtárak is megfelelõ technikai felszereltség-
1998 márciusától e-mail útján is fogadni tud- gel rendelkezzenek, s használni tudják a könyv-

juk az igényeket, ez a gyorsaság szempontjából tárközi kölcsönzés korszerû módjait. Jelenleg tíz
döntõ fontosságú. városi, tizenhat községi és nagyközségi könyvtár

.2000. június közepétõl elindult a számítógé- rendelkezik internetkapcsolattal Fejér megyében,
pes kölcsönzés. Ettõl kezdve fokozatosan lehe- s közülük tizenhét továbbítja hozzánk az olvasói
tõvé vált annak megállapítása, hogy hozzáférhe- igényeket rendszeresen elektronikus úton. A fo-
tõ-e a keresett példány. Rövidebb ideig kell az lyamatos növekedés bizonyítja, hogy az elõfor-
elõjegyzésekre várakozni. duló technikai nehézségek ellenére kedvelik a

2000. december közepétõl számítógépre ke- kollégák ezt a módszert, mert egyszerû és gyors.
rült a könyvtárközi kölcsönzés. Az alábbi táblázat ezt a tendenciát illusztrálja:

1998 1999 2000 2001 2002. X. 31.

e-mail 157 434 542 446 284

on-line katalógus ---259 667

összes kérés %-a 12 26 28 36 44
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.aDR-támogatások és felhasználásuk ra. A visszaigényelt összeg nagyarányú növeke- I

dése jelzi, hogy kellõ visszhangra talált a kol lé-
A támogatások mértékének alakulása gák között ez a lehetõség.

1998 1999 .2000 2001 2002

dokumentumvásárlásra 700 000 2 500 000 2 500 000 3 500 000 3 500 000

technikai eszközökre 300000. 300000 600000 250000 460000

postaköltségre --127697 403 760 354982*

összes támogatás 1 000000 2800000 3227697 4153760 4314982

* október. végéig

Az aDR-támogatás elsõsorban a dokumentum-
vásárlásban nyújt nagyon nagy segítséget. A A könyvtárközi forgalom alakulása
könyvtárközi forgalmunk folyamatos növekedé-
sével párhuzamosan öt év alatt összesen ötszö- A kért mûvek száma
rösére nõtt a támogatás összege, és ez ma könyv-
tárunk költségvetésében a szerzeményezés re for- 1998 I 1999 I 2000 I 2001 I 2002.

ditható pénz igen jelentõs százaléka: X. 31.

az általunk kért mûvek száma
1998 I 1999 I 2000 1~00112002 -96 I 179 I 242 i 345 I 245

7 I 22 I 17 I 19 I 20 a tõlünk kért mûvek száma"
1284 I 1667 I 1950 I 1976 I 2284

A támogatás következtében jelentõs mennyi-
ségi és minõségi állományfejlesztéssel bõvíthet- Fokozatosan növekszik a kért mûvek száma a
jük könyvtárközi szolgáltatásainkat. Különös szolgáltatás mindkét irányában. Örvendetes, hogy
tekintettel vagyunk a megye településeirõl fel- a tõlünk kérõk köre különösen bõvül. A városi
sõoktatási intézményekben tanulók részérõl vár- könyvtárak mellett egyre nõ a könyvtárközi köl-
ható kérésekre. A támogatásnak hála, megvásá- csönzést igénybe vevõ községi könyvtárak szá-
rolhatunk olyan könyveket, melyekrõl a magas ma is. Ebben döntõ szerepet játszik a már emIí-
ár miatt Ie kellett volna mondanunk. tett informatikai fejlesztés és a postaköltség át-

Ezeken kívül leginkább a gyakran keresett, vállalása is.
elõjegyzett mûvek példányszámát növeljük, és a
dezideráta-jegyzéken szereplõ dokumentumokat A kérések megoszlása könyvtártipusok szerint
igyekeztünk beszerezni a legkülönbözõbb forrá-
sokból. Ennek összeállításához összegyûjtjük a 1998 1 1999 I 2000 I 2001 I 2002.
könyvtárközi kölcsönzés során ki nem elégített, X. 31.
továbbított kéréseket is. közkön

A dokumentum vásárlásra fordítható összeg 1029 1944
nagyobb részét a Könyvtárellátónál költ jük el, sZakkö
mert ott különféle kedvezményeket kapunk. 143 90 166 I 119 I 46

A támogatás másik részébõl eszközparkunkat iskolai
bõvÍtettük, két számitó- és három másológépet 87 159
vásároltunk.

A nehézkes elszámolás ellenére nagy segítsé- 1
get jelent, hogy átvállalhatjuk a csomagok vissza- összesen""
küldésének költségét. 1264 2156

Korábban több kisebb községi könyvtár azért
tekintett el a szolgáltatástól, mert nem volt pén- ", "" A két adatsor eltérése (különbsége) abból

ze a kölcsönzött dokumentumok visszajuttatásá- adódik, hogy a több kötetes mûvek esetében a
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"kérést" egynek, a "mûvek számát" pedig a a kérõ lapot. Törekszünk a lelõhely ponto~
kötetszámnak megfelelõen regisztráljuk. állapítására, és általában elõnyt élveznek azok a

A könyvtár gyûjtõkörébõl következik, hogy könyvtárak, melyek katalógusában kereshetünk.
fõleg közkönyvtárak fordulnak hozzánk kérése- Az ODR adatbázisán kívül használjuk az egyes
ikkel. A megye területérõl érkezik az igények megyei könyvtárak OP AC-jait is, s inkább oda
zöme, de mióta a könyvtár állománya on-line irányítjuk a kérést, hiszen a nagy egyetemi
katalógusban is visszakereshetõ, egyre többször könyvtárak igen leterheltek.
küldünk az ország egyéb (fõleg dunántúli) terü- A teljesített kérés ek igen jó aránya a már
leteire is dokumentumot. Ez a szám 1998-ban említett állományépítési törekvések mellett an-
még csak 16 volt, az idén már 248. nak is köszönhetõ, hogy dokumentumaink szin-

te teljes körû en (a CD-k egy részét kivéve)
A kérés ek teljoesítése visszakereshetõk on-line katalógusunkban, így

pontosan megállapítható, mit érdemes tõlünk kér-
1998 1 1999 I 2000 I 2001 I 2002. ni. A kisebb könyvtárak pedig gyakran egyez-

X. 31. tetnek telefonon a biztos találat érdekében.
eredetib
1067 1430 I 1851 Eredetiben átkölcsönzött mûvek dokumentum-

másolatban típusok szerint
146 I 270 I 316 I 332 I 275
összesen
1213 2126 1998 1 1999 1 2000/2001/ 2002.

X.31.

Természetesen arra törekszünk, hogy minél 954 11204 I 1428 I 1306 I 1726
több kérést tudjunk saját állományunkból, a le- han
hetõ legrövidebb idõn belül kielégíteni. A köl- 99 74 I 93 I 100 I 97
csönzésben lévõ dokumentumokat elõjegyezzük, videó
ha nem rendelkezünk a kért mûvel, továbbít juk 14 15

CD
-8

CD-ROM
5

Teljes kölcsönözhetõ állományunk minden

dokumentumtípusát szolgáltatjuk könyvtárközi
kölcsönzés keretében, ennek ellenére mérsékelt
az audiovizuális állomány forgalma. Ennek több-
féle oka lehet: rövidebb határidõre adjuk,
könnyebben sérül, így nehézkesebb csomagolni,
nem kereshetõ vissza a teljes állomány kataló-
gusunkban, s mivel nem minden könyvtár szol-
gáltat audiovizuális dokumentumot, nem annyi-
ra nyilvánvaló, hogy felajánlják az olvasónak a

könyvtárközi kölcsönzés lehetõségét.
Tapasztalataink szerint évek óta a társadalom-

tudományok körébe tartozó könyvek közül kül-
dünk a legtöbbet. Ezen belül a pedagógiai, szo-
ciológiai, újabban a szociálpolitikával, a szociá-
lis munka legkülönbözõbb vetületeivel foglalko-

; zó munkák a legkeresettebbek.
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.könyvtárközi köl-
csönzés számára
készült. Sajnos

még fejlesztésre
szorul, hogy való-
ban kielégítõen
töltse be szerepét,

így kénytelenek
vagyunk naplóban
is nyilvántartani a

forgalmat, hogy
megfelelõ statiszti-
kai adatokat szol-

gáltathassunk.

Afénymásolatokra vonatkozó kérés ek számá- A szolgáltatás népszerûsítése
nak növekedése lelassult. A könyveket inkább
eredetiben kölcsönzik, s valószínûleg sok írást A megyei könyvtár honlapján pontos tájékoz-
megtalálnak -a folyóiratokból is -és kinyom- tatás olvasható a könyvtárközi kölcsönzésrõl
tatnak az internetrõl. Visszatartó erõ lehet az is, (http://www.vmmk.hu/szolgaltatasok/konyv
hogy a másolási és a postaköltséget a kérõ olva- t2.rkozi.htm).
sóra terheli a könyvtár. A szolgáltatás népszerûsítésére, az új mód-

szerek, illetve a problémák megbeszélésére sok-
A szolgáltatás személyi és tárgyi féle alkalmat felhasználunk. Ilyenek a rendsze-
feltételei res továbbképzések, a munkamegbeszélések, és

segítenek a szaksajtó különbözõ fórumai és esz-
Jelenleg négy olvasószolgálatos könyvtáros közei is. A központi, NKÖM által készíttetett

foglalkozik egyéb feladatai mellett könyvtárközi népszerûsítõ kiadványokat valamennyi könyvtár-
szolgáltatásokkal. Egyikük az általunk kért, ba folyamatosan eljuttattuk.
másikuk a tõlünk kért mûvek olvasóhoz keTÜlé- Legutóbb a könyvtárosok számára tartott
séért felelõs. A szolgáltatás folyamatos biztosí- internet-tanfolyam kínált kiváló alkalmat arra,
tása érdekében két helyettes támogatja a munká- hogy a kollégákat megismertessük az Országos
jukat. Dokumentumellátási Rendszer mûködésével és

Ez év tavaszától az olvasószolgálat munka- a könyvtárközi szolgáltatások korszerû haszná-
társainak rendelkezésére álló négy számítógép- Iatával.
bõl egy kifejezetten a könyvtárközi kölcsönzést
szolgálja. Ezen a gépen elérhetõk internetes for- A könyvtár elérhetõségei:
rások a lelõhelyek megállapítására. Ezen kívül Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár
adatbázisok (MNB, Presssdok, Szociológiai in- Cím: 8000 Székesfehérvár, Bartók Béla tér 1.
formáció...) a bibliográfiai adatok kiegészítésé- Telefon: (22) 312-684; 312-845
re, s természetesen a levelezés, amit napjában Fax: (22) 311 -634
többször nézünk, hogy a lehetõ leggyorsabban Webcím: http://www.vmmk.hu
teljesítsük a kéréseket. Ide telepítették a könyvtár E-mail: konyvtarkozi@vmrnk.hu
által használt TextLib integrált könyvtári rend-
szert, melynek intézményi kölcsönzés modulja a Varga Éva
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Miskolci Egyetem Gyûjtõköre ~ hag~om~nyos és a~ elektroni-
kus adathordozok tekmteteben egyarant az egye-

Könyvtár, Levéltár, temen mûvelt tudományterületek sokféleségéhez
M ' igazodik: a mûszaki tudományoktól az állam- és

uzeum jogtudományon, a közgazdaság-tudományon, a

bölcsészettudományokon át a zenemûvészetig, il-
A Miskolci Egyetem letve az egészségügyi képzés igényeinek kielé-
céltudatos belsõ fejlesz- gítéséig terjed, beleértve a multidiszciplináris terü-
tésébõl következõen ma leteket is. A könyvtári tevékenység teljes egészé-
egyre bõvülõ, gazdago- ben automatizált, nemcsak a beszerzés, leltározás,
dó univerzitás. A négy katalogizál ás, hanem a beléptetés, az irodalomke-
évtizeden át Nehézipari resés, a kölcsönzés, az olvasói nyilvántartás stb.

Mûszaki Egyetemként ismert intézmény Mûszaki is. A Felsõoktatási Fejlesztési Program kereté-
Földtudományi Kara, valamint Anyag- és Kohó- ben 2001 nyarán mintegy ötvenmillió forint érté-
mérnöki Kara révén több mint két és fél évszá- kû fejlesztéssel teljesen megújult az intézmény
zados múltra tekinthet vissza, ugyanakkor a fo- számítógépes információs infrastruktúrája.
lyamatos megújulás szellemében a nyolcvanas Az olvasóteremben elhelyezett több tucat
évektõl kezdve fokozatosan bõvítette a képzés számítógépen az olvasók a könyvtár saját adatbá-
szervezeti formáit. A mai kor követelményeinek zisain kívül térítésmentesen használhatják a CD-
megfelelõen átalakuló mûszaki fakultások mel- ROM-okat, az internetet, az Oktatási Minisztérium
lett az elmúlt két évtizedben gyökeret eresztet- Elektronikus Információszolgáltatását, továbbá
tek a társadalomtudományok, s ígyahárom olyan nagy értékû külfóldi tudományos adatbázi-
mûszaki karon kívül ma már három társadalom- sokat, mint a Cambridge Scientific Abstracts anyag-
tudományi Gogi, gazdaságtudományi, bölcsészet- tudományi adatbázisai, a Gale Group General
tudományi) egyetemi kart is magáénak mondhat Business File és a Business and Company Resource
az univerzitás, amely 1990-tõl a Miskolci Egye- Center üzleti, a Periodical Content Index társdalom-
tem nevet viseli. Nagy jelentõségûek az egyetem tudományi, a Literature Online angol és amerikai
fõiskolai karai, amelyek közül a sárospataki irodalmi adatbázisai, a Springer és Elsevier kiadók
Comenius. Tanítóképzõ Fõiskolai Kart kell elsõ- folyóiratainak teljes szöveges változata, amelyeket
ként említeni. A felsõfokú zenetanári képzést a a könyvtár konzorciumi tagként, pályázati össze-
ma még intézeti formában mûködõ Bartók Béla gekbõl fizet elõ. A könyvtárban 2002 decemberé-
Zenemûvészeti Intézet végzi. Új színfolt az ben átadott multimédiás központ minden igényt
egészségügyi fõiskolai képzés. kielégítõ technikai felszereltsége tovább bõvíti a

Az egyetem könyvtárát, levéltárát és múzeu- tanulmányi, kutatási célú információszerzés le-
mát magában foglaló intézmény a seIrnecbányai hetõségeit. A CD-RaM-hálózat és az on-line adat-
alma mater alapító évéig, 1735-ig visszanyúló bázisok az egyetem egész területén, valamennyi
évszázados emlékek õrzõje és feltárója, s a leg- hálózatba bekötött gépen hozzáférhetõek.
modernebb elvek szerint mûködõ tudományos A könyvtár szolgáltatásainak bõvítése érde-
mûhely is egyben. 1998 óta az Országos kében saját készítésû tartalomjegyzék-adatbázis
Dokumentumelléitási Rendszernek is tagja. kialakítását kezdte meg 2001-ben, aminek foly-

A korszeru technikával, hazai viszonylatban tatásához az idén nyolc magyar könyvtár mun-
élenjáró fölszereltséggel és szervezettséggel katársai is csatlakoztak. Az adatbázisban -in-
mûködõ könyvtár mindenekelõtt az egyetemi formatikai osztályunk irányításával -több mint
oktatást és tudományos kutatást szolgálja, ugyan- száz magyar kiadású folyóirat tartalomjegyzékét
akkor több szakterületen (bányászat, fóldtudo- dolgozzák fel tíz évre visszamenõleg. Magyar-
mányok, kohászat, anyagtudomány) országos országon ez az elsõ olyan tartalomjegyzék-szol-
tudományos központ, továbbá az észak-magyar- gáltatás, amely nemcsak a folyóiratszámok tar-
országi régió egyetlen nagy nyilvános szakkönyv- talomjegyzékének böngészését, hanem a szerzõ
táraként a térség fejlesztésének is szakirodalmi és/vagy a címben levõ szavak keresését is lehe-
bázisa közel nyolcszázezer kötetes könyv- és tõvé teszi. (A szolgáltatás elérhetõsége: http://
folyóirat-állományával. marki.lib.uni-miskolc.hulkezdo.php) A web-ki-
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szolgáIón (www.lib.uni-miskolc.hu) keresztül a nemzeti kulturális örökség e részének közkinccsé"
könyvtár katalógusa a világ bármely részérõl tétele az interneten is. ~!
elérhetõ, A katalógusban megtalált példányok A levéltár az egyetem két és fél évszázados
távolról elõjegyezhetõk, a kikö1csönzött mûvek történetének forrásait õrzi, s gyûjti a rá vonatko-
hosszabbíthatók, illetve listájuk megtekinthetõ az zó, kapcsolódó. dokumentumokat (kiemelkedõ
olvasói vonalkód adatainak bevitelével. Számí- tanárok, egykori hallgatók életmûvét stb.), vala-
tógépes katalógusunk jelenleg az állománynak mint a magyarországi bányászat és kohászat
'kb. egynegyedét tárja fel, de a folyamatos ret- történetével kapcsolatos kéziratos és nyomtatott
rospektív feldolgozás eredményeként évrõl évre forrásokat.
nõ a feldolgozottság mértéke. A múzeum állandó kiállításon mutatja be az

A könyvtárközi szolgáltatások keretében ál- egyetem és az oktatás fejlõdését,
lományunk nagy része kölcsönözhetõ a hazai és Az intézménynek három szakmai publikációs
külföldi könyvtárak számára, kivéve a folyóira- sorozata van:
tokat, az olvasótermi állományt és a muzeális -A Miskolci Egyetemi Könyvtár, Levéltár
értékû köteteket. Könyvtárközi szolgáltatásaink és Múzeum kiadványai, 1-28. 1953-2001.
javitása érdekében az elmúlt évben ODR-pályá- -Közlemények a magyarországi ásványi
zatból beszereztük az ARI EL dokumentumtováb- nyersanyagok történetébõl. 1-13. 1982-2002.
bitó szoftvert, amelynek telepítéséveI megterem- -A bányászat, kohászat és földtan klasszi-
tÓdött az on-line információküldés lehetõsége, s kusai 1-10, 1987-2002.
ezzel a nem kölcsönözhetõ állományról történõ
gyorsabb másolatszolgáltatás is. Ez a lehetõség A könyvtár elérhetõsége:
feltehetõleg tovább fogja növelni a szolgáltatás Miskolci Egyetem Könyvtár, Levéltár,
népszerûségét. Múzeum

Könyvtárunk 1999 novemberétõl az Európai Webcím: www.lib.uni-misko1c.hu
Bizottság Oktatási és Kulturális Fõigazgatósá- Cím: 3515 Miskolc -Egyetemváros
gának engedélyével önálló Európai Dokumentá- Telefon:
ciós Központot mûködtet. A szervezet segítsé- tájékoztatás: (46) 361-416
gével minden olyan kiadvány állományunkba könyvtárközi kölcsönzés: (46) 565-111/16-58
kerül, melyet az Európai Unió intézményei je- Fax: (46) 563-489
lentetnek meg: rendeletek, statisztikák, gazdasá- E-mail:
gi és politikai tanulmányok, elemzések, össze- .könyvtárközi kölcsönzés: konph@gold,uni-
foglalók. A dokumentumok többsége helyben miskolc.hu
használható, de a szükséges információk máso- tájékoztatás: kov11093@helka.iif.hu
lat formájában távolról is igényelhetõk. Nyitva tartás:

A Miskolci Egyetem Könyvtára nyilvános könyvtár: hétfõtõl péntekig 8-tól 20 óráig
intézmény, szolgáltatásait tizenhat éves kortól vizsgaidõszakban
bárki igénybe veheti a napi tizenkét órás nyitva hétfõtõl szombatig 8-tól 20 óráig
tartás ideje alatt. múzeum: hétfõtõl péntekig

A modem könyvtári tevékenység azonban -8-tól 13 óráig (egész évben)
a fönntartó egyetemhez hasonlóan -õsi gyöke- Tóth Mária
rekbõl táplálkozik. A Selmeci Mûemlékkönyv-
tár néven muzeális védettséget élvezõ, harminc- ..., , ,
ezer kötetes állományrész a seIrnecbányai bá- ..Fol?~peldanyo.~ ,
nyász-kohász alma mater -eredeti rendjében és a Konyvtarl Levelezo/lapbol

teljes épségében fennmaradt -könyvtárát tartal- A Iap szerkesztõsége elkallódott vagy el-
mazza az 1735 és 1919 közötti évekbõl, A vi- veszett példányok pótlására térítés nélkül fel-
lágviszonylatban egyedülálló mûszaki természet- ajánlja megmaradt készletét.
tudományos könyvtár évente több ezer hazai és Igényeiket a 331-1398-as telefonon/faxon,
k..l":"'ld ' k b rt , '. deklõdõt fogad vagye-mailben az iksz@oszk,hu címen ad-

u 10 1 sza em e es ere .h f. k I
A gyûjtemény digitalizálása révén -amely a a Ja e,

közelmúltban kezdõdött el -lehetõvé válik a
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Napló

Az információs felelõs tagja meghirdette az eLearning (Elektro-
nikus tanulás) kezdeményezést. A J.övõ oktatá-

, k 8 k ' 8'
es ommum aCIOS sát célzó akcióprogram alapvetõ célként jelöli

t h 1 , 8' k meg a kommunikációs és információtechnikai
ec no ogI.a eszközök hatékony beépítését az oktatást és a

a gyermekkönyvtári szakképzést szolgáló és általában a tanulást se-
, gítõ intézmények mûködésébe, valamint az új

munkaban tanulási kultúra, illetve a digitális írástudás ké-

pességének elsajátítását.
A Szabolcs-Szatmár-Beregi Gyermekkönyvtáros 2000-ben a Lisszaboni stratégia fõ célkitû-
Mûhely 2002. október 7-étõl december 2-áig Az zésként határozta meg, hogy Európa 2010-ig a
információs és kommunikációs technológiák a világ legversenyképesebb és legdinamikusabb
gyermekkönyvtári munkában címmel továbbkép- tudásalapú társadaImává váljon. Az iskolák in-
zõ tanfolyamot szervezett a nyíregyházi Móricz formatikai infrastruktúrájának elengedhetetlen
Zsigmond Megyei és Városi Könyvtárban. fejlesztése mellett építeni szükséges azt a biztos

A konzultációkkal és tréningekkel összekö- tudásrendszert is, amelyen a mûveltség alapul.
tött elõadásokra öt alkalommal került sor, napi Mert a hálózatok által biztosított lehetõségek
öt-hat. órában. A negyven résztvevõ zöme a hatalmasak ugyan, de kihasználásuk csak magas
mûhely tagjai körébõl került ki, ám a megye fokú szellemi képességek birtokában lehetséges.
érdeklõdõ könyvtárostanárai is bekapcsolódtak A könyvtár feladata, hogy nyitott virtuális kör-
a továbbképzésbe. A program költségeit a Nem- nyezetévei a számítógépet beágyazza egy nagy
zeti Kulturális Alapprogramtól nyert háromszáz- múltú, értékõrzõ kultúrába, amely mérsékli hasz-
ezer forint támogatásból fedeztük. Elõadóknak si- nálatának szélsõséges kilengéseit. A sok-sok
került megnyemünk a témák legjobb szakértõit. megválaszolásra váró kérdés közül kettõ: Ho-

Október 7-én a program nyitóelõadásaként gyan navigáljanak a könyvtárak a dokumentu-
Komenci Bertalannak, az egri Eszterházy Károly mok hibrid terében? A könyvtárak lesznek-e a
Fõiskola Médiainformatika Intézet docensének az tudás új közösségi terei?
elõadása hangzott el A könyvtár szerepe az infor- Dr. Eigner Judit, a budapesti Ökumenikus
mációs (tudásalapú) társadalomban címmel. Általános Iskola könyvtárostanára A huszonegye-

Bevezetõjében a könyvtáraknak az informá- dik század gyermekolvasói címû elõadása beve-
ciós társadalomban betöltött szerepérõl beszélt, zetõjében feltette a kérdést, hogy miért nem 01-
arról, hogy a könyvtári szolgáltatásokat újra kell vasnak a gyerekeink. Az okok között az érték-
szervezni, igazodva az Európai Unió stratégiai rend válságát, a neveltségi szint romlását, a szel-
elképzeléseihez. lemi alultápláltságot, az elmélyüIni tudásnak és

Romano Prodi, az Európai Bizottság elnöke a példa erejének hiányát sorolja fel. Kokas Klá-
1999-ben meghirdette az eEurópa -információs ra megfogalmazása szerint a számítógép elõtt
társadalmat mindenkinek címû programot. Az ülõ gyereket a "félfigyelem" szellemi járványa
eEurópa abból a felismerésbõl született, hogy ha jellemzi, melyre a felnõttek szoktat ják rá, s
Európa nem tesz határozott, átfogó és gyors lé- melynek táptalaja, háttere a televízió és a rádió.
péseket a társadalom informatizálódása érdeké- Ezt követõen az iskolában végzett kutatásairól,
ben, akkor hátrányba kerül a XXI. század globá- az alsó tagozatos tanulók olvasóvá nevelésének
lis versenyvilágában. A dokumentum nem hagy forrásairól, hatékony módszereirõl adott részle-
kétséget afelõl, hogy az oktatás, a képzés, a to- tes, színvonalas tájékoztatást.
vábbképzés, a tanulás a kívánt átalakulás egyik Nagy érdeklõdés kísérte az ún. sétáló elekt-
kulcseleme. Következésképp Viviane Reding, az ronikus könyv bemutatását. A palmtop mini szá-
Európai Bizottság oktatási és kulturális ügyekért mítógép memóriáját könyvekkel, verseskötetek-

Könyvtári l~velezó/lap .2003. február. 9



;, \.

kel lehet feltölteni, a versek ritmusát is lehet lás; önbizalom, önis~eret, önérvényesítés; fele-
~;; követni rajta, valamint sötétben is használható. lõsségvállalás; segítõkészség, tolerancia; életve-
I

í "Lehet, hogy e számítógép varázsa kell ahhoz, zetés; érdekérvényesítés) ismertetése után a ta-
hogy az új évezred gyermeke rászokjon az olva- nulói kompetenciák hagyományos formái mel-
sásra?" -tette fel végezetül a kérdést. lett (írás, olvasás, számolás) az informatikai kom-

Jávorszky Ferenc, a debreceni Új kerti petenciák fontosságát hr.ngsúlyozta: az informá-
Könyvtár informatikus-könyvtárosa Multimédia cióhordozók és az alkalmazások ismeretét, az
és internet a gyermekkönyvtárban címmel rövid informatikai írástudást, a hálózat lehetõségeinek
elméleti bevezetõt tartott, majd hasznos. gyakor- ismeretét, az adatrögzítést. Az információhordo-
lati tanácsokat adott a résztvevõknek a gyerekek zók ismerete képessé tesz az információhordozó
számára tiltásra javasolt internetes letöltésekrõl, készítésére, az alkalmazások célnak megfelelõ
a vírusirtók frissítésérõl, a CD-RaM-ok beszerzé- felhasználására, a hálózat hatékony használatá-
sének megbízható forrásairól. Ezt követõen külön- ra, az adatfeldolgozásra, a rendszerezésre. A ta-
bözõ témájú -a csoportos foglalkozások kereté- nulói kompetenciák fejlesztése magában foglal-
ben remekül használható -CD-RaM-okat muta- ja az önismeret fejlesztését, a szokások, értékek
tott be, illetve gyakoroltatta a használatukat. kialakítását (könyvtárban tartott órák, nyitva tar-

Október 21-én dr. Dancsó Tünde, a Kodolányi tás, könyvtárhasználati szabályzat), a közös ér-
János Fõiskola adjunktusa Az elektronikus infor- tékrend megteremtését, elfogadtatását, olyan ké-
mációk alkalmazása az oktatásban téma kapcsán pességek, készségek fejlesztését, amelyek a
elöljáróban a tantervek fejlõdésérõl, felépítésé- munka világához egyre közelebb visznek.
rõl beszélt. Az informatika elterjedt alkalmazási területe

Új kihívást jelent az ismeretek alkalmazás- az internethasználat (elektronikus levelezés, on-
szintû oktatása. A kereszttanterv a különbözõ line újságok olvasása, infonnáció keresése, in-
tantárgyak házassága, melynek célja a társadal- formáció feltöltése), valamint a dokumentumké-
mi életre való hatékonyabb felkészítés, a munka szítés (szövegszerkesztés, táblázatkészítés, pre-
világába való beilleszkedés, a tanulói kompeten- zentációkészítés). Az informatika ritkábban al-
ciák kiszélesítése, az önálló életre nevelés. A kalmazott területe az oktatóprogramok haszná-
szociális kompetenciák (közösségi szerepválla- lata és készítése, az adatbázis-kezelõ programok,
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a távoktatás, az on-line vizsgarendszer. Az elekt- és kora témában Gáll Éva, a zalaegerszegi Apá-
ronikus projektkészÍtés menete: a résztvevõk czai Általános Mûvelõdési Központ könyvtárve-
számának meghatározása (egyéni, páros, csopor- zetõje tartott -a számítógép használatára épített
tos), az elektronikus kapcsolattartás módja, az -csoportos bemutató foglalkozást 5. osztályos
információ felkutatása, rendszerezése, a projekt gyerekek részvételével. A bemutató célja: egy.
összekapcsolása. téma köré csoportosítva szemléltetni, hogy az új

Az elõadás végén a kereszttanterv elkészÍté- és a régi információhordozók hogyan építhetõk
sének folyamatát ismertette az elõadó. be szervesen a gyermekfoglalkozásokba. A fog-

Sáráné Lukátsy Sarolta dr. phil. könyvtár- lalkozás elején a témával kapcsolatos könyveket
informatikai szakértõ A szellemi munka techni- a számítógépes katalógus segítségével szedték
káj.ának elsajátíttatása címmel tartott elõadást. össze a gyerekek, majd Mátyás királyról és a

A NAT informatika-mûveltségterület-könyv- kor jellemzõirõl kaptunk mûvelõdéstörténeti
tárhasználat követelményrendszerében meghatá- adalékokat (pl. öltözködés, étkezés, építészet,
rozott négy ismeretkör egyike -a szellemi mun- mûvészetek stb.) Közben hagyományos lemez-
ka technikája -az elsõ három ismeretkör alkal- rõl és magnókazettáról korabeli zenék hangzot-
mazását kívánja meg. Megfelelõ módszereket, tak el. Két CD-ROM használatával ismerkedtek
stratégiát kell adnia a gyerekeknek, hogy eliga- meg a tanulók: a Bibliotheca Multimedianával,
zodjanak a számukra kezdetben még rendezet- amely I\1átyás Corvináiról nyújtott új informáci-
len információhalmazt képviselõ könyvtárban. ókat, valamint a Musical Instrumentsszel, amely
Szemléletesen ismertette, hogy a könyvekre és a Mátyás korabeli hangszerek bemutatásával,
azok rendszerére vonatkozó s a különbözõ kor- megszólaltatásával volt érdek~s színfoltja a fog-
csoportokban megtanÍtandó ismeretek hogyan lalkozásnak.
épülnek egymásra, s hogy milyen fokoz.atokon Ezt követõen a gyermekkönyvtári számÍtógé-
keresztül jutnak el a gyerekek a tallózó olvasás pes katalógus építéséhez kaptak ötleteket a részt-
technikájának elsajátításától (1-2. osztály) ajegy- vevõk, majd a CD-RaM-ok könyvtári alkalma-
zetelés, a kiselõadás (8-9. osztály) készítésének zásáról esett szó.
technikájáig. A fokozatosság mellett a szemléle- Dr. Tószegi Zsuzsanna, a Neumann-ház igaz-
tességre, a versenyszellem kiaknázására hívta fel a gatója új eszközök a gyermekkönyvtárban -a
figyelmet, mely minden korosztály esetében fon- multimédia bevált és járatlan útjai címmel a
tos, mivel érzelmi alapon közelít a gyerekekhez. gyermekkönyvtárak szerepét az ismeretközvetí-

Ezt követõen néhány, a könyvtárhasználati tés, a szórakoztatás és a nevelés összeruggésé-
foglalkozásokhoz jól használható módszert aján- ben láttatta.
lott a hallgatóság figyelmébe. Elsõ osztályos
gyerekek esetében jól bevált forma a betûrend
szemléltetésére, a térbeli tájékozódás fejleszté-
sére a "betûvonat" kialakítása. Minden gyerek

kap egy-egy könyvet, melynek magyar szerzõje
van. Miután mindenki bemutatkozott a szerzõ
nevében, a gyerekek az ábécérendnek megfele-
lõen egymás mögé állnak, kialakítják a betûvo-
natot, és "körbevonatoznak" a könyvtárban.
Harmadik osztályban a könyvek azonosító ada-
tainak megfigyelésére jó módszer a Melyik könyv
öregebb nálad? címû könyvtárhasználati játék.
Negyedik osztályosok már egyszerû referensz
kérdésekre is megkereshetik a választ. Például:
Megnézhette-e Mátyás király távcsõvel az ég-
boltot? Fontos, hogy minden esetben beszéljük meg
a gyerekekkel a keresés technikáját, módját.

November 4-én A számítógép a gyermek-
könyvtári munkában címmel Mátyás király élete
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1: A multimédia fogalmának tisztázása után az dalom tanároknak, könyvtárosoknak: Mesegyûj-
l' off-line multimédiás eszközök (CD-ROM, DVD) temények analitikus bibliográfiája, Irodalmi arc-

valamint az on-line eszközök (HTML, DHTML képcsarnok). A WebKat.hu a magyar internet-
fájlok hangokkal és képekkel, flash) ismertetése források katalógus a, melyben kulcsszavak, té-
következett. A CD-RaM-okat, a DVD-ket gyûj- mák, internetcímek, közgyûjtemények szerint
tik, feldolgozzák a könyvtárak, ám a szerzõi jog lehet keresni. A DIA (Digitális Irodalmi Akadé-! 
tiltja a kölcsönzésüket. Az internetforrásokkal mia) honlapja (www.irodalmiakademia.hu) egye-! 

.ugyanaz a helyzet: a szolgáltatás csak nyilvános dülálló vállalkozás. Jelenleg ötven kortárs ma-i 
elõadás keretében, helyben engedélyezett! gyar és erdélyi magyar író mûve és a róluk szóló

~ Aflash technológia elõnye, hogya flash fájl irodalom hozzáférhetõ (huszonötezer irodalmiIl 
lejátszása átlagos kiépítésû számítógépet igényel, mûvet tartalmaz!). A Neumann-ház saját gyûjte-

li a letöltési idõ alatt is "történik valami", helyigé- ménye a Bibliotheca Hungarica Internetiana (kri-
1"il: 

nye minimális, gyorsan letölthetõ, zenét, hang- tikai kiadásokat tartalmaz), Magyar klassziku-I 
effektusokat lehet beépíteni, a grafikákat és a sok összes költeményei (harminckét klasszikus

r~ szövegeket is lehet animálni. (Letöltés: www. költõ verse tölthetõ le), 238 mese analitikus fel-i 
macromedia. hu) dolgozása., A Neumann-ház hasznos tájékozódási lehetõ- Bíró Ferenc, a budapesti Terézvárosi Polgár-

séget kínál a multimédiás források között. Hon- mesteri Hivatal Oktatási Irodájának szakfótaná-
lapjukon érhetõ el a CD-ROM-ok lelõhely-adat- csosa A diafilmek számítógépen témában tartott
bázisa (háromszáz könyvtár, kilencszázféle le- elõadással egybekötött bemutatót.
mez; ebbõl négyszáz magyar CD-ROM könyv- Rövid történeti bevezetõ után azokról az elekt-
tári lelõhelyekkel.) A CD-ROM diszkográfia ronikus szolgáltatásokról szólt, melyeket a La-
1990 és 2002 között ezerhétszáz lemez adatait terna Magica Diafilmtörténeti (magán-) Gyûjte-
dolgozta fel, melyekbõl kilencven készült a gye- mény az Arcanum Adatbázis Kft.-vel közösen
rekeknek (pl. irodalmi lemezek: Meserdõ, Kam- hozott létre a gyûjtemény állományának és szol-
ramesék, Pál utcai fiúk; oktató lemezek: Ablak- gáltatásainak bemutatása és népszerûsítése érde-
Zsiráf lexikon, Manó-sorozat; szép- és szakiro- kében. .
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A gyûjtemény anyagából az elsõ elektronikus sokaságából válogatva negyven mûvet mutat be
feldolgozás 1997-ben a Magyar Irodalom Cso- teljes terjedel1)1ében.
dái Digitális Albumokon avagy a MiCsoDa so- November 18-án A multimédiás számitógé-
rozat volt. A hat lemezbõl álló sorozat alapvetõ pek az iskolákban és a gyermekkönyvtárakban
célja a magyar gyennek- és ifjúsági irodalom címmel Benyó Bertalan, a kõbányai Pedagógiai
korszerû eszközökkel történõ széleskörû terjesz- Intézet pedagógiai szakértõje tartott elõadást.
tése, a korábban már létrehozott és a sorozat Elöljáróban a multimédiás kiépitésû számitógép
készítésekor felújított mûvészeti értékek bemu- néhány jellemzõjét ismertette. Sok, de minimum
tatása, szórakoztatás, az oktatás céljainak segíté- két médium, álló- és mozgóképek, hangok, szö-
se és az értékmentés. vegek, adatok interaktív együttese. Legalább egy

A MiCsoDa sorozat lemezei szórakoztatnak, idõtõl független -minden pillanatban ugyanaz
mert multimédiás eszközökkel dolgozták fel iro- (pl. állókép, szöveg) -és egy idõtõl függõ -

dal munk kiemelkedõ egyéniségeinek mûveit. idõben végbemenõ vagy folyamatos (pl. zene,
Használatukhoz még írni-olvasni sem kell tudni, mozgókép) -médium ot kell tartalmaznia. Inter-
a legfiatalabb korosztály is játszva ismerkedhet aktív, hiszen a továbblépés irányát a felhasználó
meg költészetünk, monda- és mesevilágunk szép- választja meg, az elõre kialakított kapcsolatok
ségeivel. A MiCsoDa sorozat alkotói Fazekas Mi- (linkek) mentén a felhasználó szabadon baran-
hálJ, Garay János, Arany János, Petõfi Sándor, go Ihat, s a program futásának menetét is a fel-
Benedek Elek, Móra Ferenc, Móricz Zsigmond használó irányítja. A hipertext számítógépen
mûveibõl válogattak, a Magyar Diafilmgyártó mûködõ, interaktív módon is felhasználható szö-
Vállalat több évtizedes kiadói tevékenysége során veg. A szerkesztõ által meghatározott kapcsoló-

.létrejött grafikákra és illusztrációkra támaszkodtak. dási pontokon -egy-egy adott fogalomra kat-
A rajzolók között Zórád Ernõtõl Richly Zsolrig tintva -elõhívhatók a fogalomhoz tartozó hát-
széles a paletta. A hangfelvételrõl Básti Lajos, tér-információk, definíciók vagy audiovizuális
Törõcsik Mari klasszikus szövegmondásával és médiumok (hipennédia). A virtuális valóság a
Szabó Gyula, Mikó István, Papp Zoltán, Esztergá- számítógépes környezet által teremtett, érzéke-
lyos Cecília, Andresz Kati, Vándor Éva, Pécsi Il- ink által befogadható, a valós világra hasonlító,
dikó a sorozat céljára készült, új elõadásával is- dinamikus, háromdimenziós, látszólagos világ.
merkedhet meg a legfiatalabb közönség. A jó multimédia jellemzõi: jól áttekinthetõ,

Másik jelentõs kiadványuk a Diafilmtár. Diafil- könnyen kezelhetõ, egyszeru felület; egy adat-
mek Magyarországon címû CD-RaM-katalógus, hoz sok utat talál; csomópontok vannak a szerke-
amely több mint kétezer bibliográfiai tételt, egy zetében; ajánlott útvonalakat kínál fel; helyzetér-
mûfajtörténeti tanulmányt, ötven filmet (elsõsor- zékeny segítséget ad; naplózza a bejárt útvonalat,
ban ismeretterjesztõt) közöl teljes terjedelmében, elmenti az eredményeket; jegyzetek csatolhatók
valamiilt négy rövid mozgófilmet is tartalmaz -a hozzá; motiváló elrendezés; videóval, hangidézet-
Laterna Magica Gyûjtemény anyagából. A pergõ tel illusztrál; strukturált tartalmú; nincsenek ben-
filmek között interjút láthatunk a neves illusztrá- ne felesleges hang- és látványelemek; minden
torral, Zórád Ernõvel, Ahol a diamesék születnek elemnek szükséges infonnációtartalma van, s min-
címmel reklámfilmet a diagyártásról, egy kísérleti den elem a fontosságához mérten könnyen érhetõ
darabot a diafilmek videósításáról Aladdin és a el. A multimédiás számítógép elõnyei az oktatás-
csodalámpa címmel és egy klasszikus rajzfilmet, ban: érdekes, ösztönzõ; tevékenykedtetõ; önálló

Csermák Tibor mûvét, A török és a teheneket, ismeretszerzésre nyújt lehetõséget; elvileg vég-
melynek diafilm változatát. a rendezõ készítette. telen számú infonnációt tartalmaz, bõvíthetõ;

Legújabb, elõkészületben lévõ összeállításuk személyre szabható; elvileg végtelen számú ke-
A cár és a madár címmel az 1950-es évek ele- reszthivatkozási lehetõséget ad; interdisz-
jének hazai diafilm-kiadásából szemezget, kivá- ciplináris tájékozódásra alkalmas. Hátrányai: esz-
lasztva az ideológiai és gyakorlati szempontokat közigényes, drága és bonyolult; nehezen szorít-
egyaránt figyelembe vevõ "szovjet-magyar dia- ható keretek közé (pl. tanítási órán); leszoktat a
film-fegyverbarátság" jegyében született alkotá- beszédrõl; elszakít a valóságtól; nehezen átte-
sok legjavát. A CD-ROM az orosz grafikusok kinthetõ; leépíti a választási kritériumok hagyo-
munkáiból készült animációs és mese-diafilm ek mányos rendszereit (tekintély, ceruza.)

Könyvt6ri levelezõ/Iap. 2003. febru6r .1 3



f

A multimédiás eszközök felhasználási lehe- válasz, akkor a fehér gyöngyszem pirosra válto-
tõségei: önálló szaktárgyi ismeretszerzés; gya- zik, és pontot kap ajátékos. Elõtte lehet lesni is:
korI ás oktatóprogramo~ segítségével; könyvtári a feladat helyes vagy helytelen megoldását a fán
dokumentumok (szótárak, lexikonok, kéziköny- lévõ virág jelzi (vagy elhervad, vagy kinyílik).
vek) kiváltása multimédiás adatbázisokkal (pl. A gomba kalapján megjelenik a pontszám. Ha
az Arcanum lexikon-CD-ROM-jai); szemlélte- nem sikerül a feladatot megoldani, a javításhoz
tés csoportos foglalkozáson; film- és mul~imédia többféle segítséget kap a gyerek. A fóldön egy
készítése (a NAT-ban is szerepel); tanórán kívü- könyv van, ami számos fontos tudnivalót tartaI-
Ii foglalkozások (iskolamédiumok); kísérlet, mo- maz. Noé bárkájára kattintva kétszázharminc
dell, laboratórium. Az elõadó végezetül elmond- állat- és növényfaj mutatkozik be filmekkel, raj-
ta, hogy -a tanulók dolgát megkönnyítendõ -zokkal, fotókkal és az állatok hangjával illuszt-
fontosnak tartaná az Internet helyett az Iskolanet rálva. A kérdõjelre kattintva megjelenik a pro-
létrehozását -választott tartalommal! fesszor, aki segítségként magyarázatot ad a fel-

Budavári Klára, a Fõvárosi Szabó Ervin adat megoldásához. A nyitóoldalon lévõ köny-
Könyvtár (FSZEK) XVIII/3. kerületi fiók- vespolcon van egy dobogó, ahol a játék végén
könyvtárosa a Manó élõvilag és egyéb manók meg lehet nézni, hogy ki hány pontot szerzett.
címmel a Manó család címû CD-RaM-sorozat A Manó IQ CD-ROM a gyerekek intelligen-
néhány tagját mutatta be. ciaszintjének felmérésénél segít. A nyitó olda-

Elõször a Manó kaland CD-RaM-mal talál- Ion három számítógép vár. A vizuális nevû a
kozhattak a résztvevõk: Jaca manó segítségével képekkel, formákkal, színekkel, a terefere a be-
Gombdombon az idõvel, az idõjárással, az anya- széddel, a számtalan nevû a számokkal kapcso-
gokkal; a Kártyavárban az iskolával, a közleke- latos feladatokhoz juttat el. Ha a bagolyra kat-
déssel, a lakóhellyel, a családdal, a mestersé- tintunk, itt egy vegyes teszt vár.
gekkel kapcsolatos fogalmakkal ismerkedhetnek Magyarország megismerését szolgálja a Manó
meg a gyerekek. Magyarország. A kiránduló gyerekek tizenegy

A Manó muzsika a zene, a hangok világába tájra osztják hazánkat. A színe~ pálettáról vá-
kalauzol. Feladatok megoldásával kell segíteni a la3ztva megism.erkednek a táj egység domborza-
manóknak, hogy bejuthassanak a várba. A fest- tával, vízrajzával, közlekedésével, településeivel,
ményes manó zeneszerzõk arcképcsarnokának, növény- és állatvilágával, természet- és környe-
életrajzának, fõbb mûveinek megismerésére, il- zetvédelmével, éghajlatával, látnivalói val. Fel-
letve meghallgatására invitál. A lexikonos manó adatok megoldásával ellenõrizhetik tudásukat.
a zenei kifejezések szótáraként funkcionál, a Tompek Lászlóné, a FSZEK XIII/7. keriileti
kottás manó a dalok meghallgatását szolgálja. fiókkönyvtárának gyemekkönyvtárvezetõje A

A játékos nyelvtanulásban segít a Manó an- mesegyûjtemények feltárása CD-RaM-on címû
gol. A CD-RaM-on témacsoportok vannak, s elõadásában elõször az elõzményekrõl beszélt.
ezekbõl lehet választani feladatokat. A helyes Könyvalakban 1983-ban jelent meg A mese-
feladatmegoldáskor a jobb oldali virágszirmok gyûjtemények analitikus bibliográfiája, melyet az
kinyílnak. A kotta-ikonra kattintva dalokat lehet. elõadó Jakupcsek Ilon ával állított össze. A kötet
tanulni, a könyv-ikonon angol-magyar, magyar- a gyermekkönyvtári tájékoztatómunka fontos
angol szótár, szavak kiejtése, valamint képes segédeszköze lett. A bibliográfia azoknak a
szótár található. mesegyûjteményeknek a feltárását tartalmazta,

A Manó élõvilág a természetismeret tantárgy melyek az iskolai könyvtárak és a gyermek-
második osztályos anyagát dolgozza fel. A nyi- könyvtárak polcain megtalálhatók voltak. Az
tólapon bemutatkozik Albert professzor, aki já- agyaggyûjtés 1979. december 31-éveI zárult.
tékra hívja a gyerekeket (többen lehet játszani.) A használhatóság felvetette a bõvítés igényét,
Be kell gépelni a gyerek nevét, és kezdõdhet a ami el is készült, immár CD-ROM változatban.
játék. Öt fõ témakör van, ezek közül lehet vá- Az adatbázis -mely nyomtatásban megfelelne
lasztani. A témakört megnyitva a játék egy az analitikus bibliográfia második kötetének -
mesével kezdõdik, a manók adják a feladatot. az 1980 és 1990 között megjelent gyûjteményes
Egy pókfonáion gyöngyszem ek vannak, annyi kötetek analitikus feltárását tartalmazza. Az elõ-
gyöngyszem, ahány feladat van. Ha helyes a zõbõl kimaradtak az 1955-ben megjelent A bû-
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vös csengettyû és más mesék és az 1958-ban mányzat által támogatott pályázatuk eredménye-
megjelent Ispirecu: A hegyitündér címû mese- ként -nyolc számítógépet kapott az Oktatási
gyûjtemények, amit most pótoltak. A CD-n MinisztériumtÓl internethozzáféréssel, nyomta-
megjelenõ adatbázis segítséget jelent mindazok tóval, szkennerrel. Az új szolgáltatást 200 1-ben,
számára -gyermekkönyvtárosok, gyerekek, szü- a gyermeknapon indították be.
lõk, pedagógusok, a báb- és filmmûvészet szak- A számítógépeket érvényes könyvtári tagság-
emberei -, akik tevékenységük során kapcsolat- gal, térítésmentesen, tizenhat éves korig hasz-
ba kerülnek amesékkel. nálhatják a gyerekek. A nagy érdeklõdés miatt a

A bibliográfiai adatbázis adatai visszakeres- használati idõt tanulónként egy órára korlátoz-
hetõk cím, név, földrajzi hely és etnikum sze- ták. Naponta átlagosan húsz-huszonkét fiatal tölt
rint. A név szerinti keresésben nemcsak szer- egy-egy órát a gyermekkönyvtárban. Általá-
zõkre, hanem szerkesztõkre, fordítókra, átdolgo- nosságban megállapítható, hogy az általános isko-
zókra és illusztrátorokra is lehet keresni. Ha egy- lások a játéklehetõségeket preferálják, ám ezek
egy mesegyûjteménynek az összes meséjét letöltését -a nagy sávszélesség-igény, a vírusfer-
ugyanazok a személyek fordították, illusztrálták tõzés veszélye, valamint az etikai normák betartá-
stb., akkor azok a közremûködõk nem jelentkez- sa miatt -letiltották. A részleg azt szorgalmazza,
nek mesénként, hanem a gyûjtemény leírásánál hogy az oktató jellegû CD-ket, valamint a tanulást
szerepelnek. segítõ internetes ismeretszerzést részesítsék elõny-

A földrajzi nevek és az etnikai hovatartozás a ben a gyerekek. Jelenleg a legnagyobb népszerû-
rendszerváltás nyomán és a világban végbeme- ségnek az interneten való szörfözés, valamint a
nõ átalakulások során megváltoztak. Ezeket igye- levelezõ programok használata örvend.
keztek rögzíteni, az elõzõ név alapján is vissza- A részleg tervei között szerepel a könyvtárba
kereshetõvé tenni (lásd Jugoszlávia, a Szovjet- látogató csoportok részére egy KÖNYVTÁRNET
unió tagállarnai). Ha a kötet az egyes mesék nevû önképzõkör szervezése, ahol a gyerekek
etnikai hovatartozását nem jelöli, akkor csak megtanulhatnák és gyakorolhatnák a különbözõ
földrész vagy ország szerint kereshetõ vissza (pl. témák szakirodaImában való kutatás technikáját
Fülöp-szigeti.) Néhány mesét, melynek etnikai az interneten, valamint a tanulói "prezentáció"
hovatartozását nem tudták kideríteni, a "tisztá- elkészítését.
zatlan eredetû mesék" jelzõvel iáttak el. A résztvevõk visszajelzései igazolták: mun-

A szerzõ végül elmondta, hogy felkérést ka- kájukban nagy segítséget jelent az, hogy elsajá-
pott az Országos Széchényi Könyvtártól a bibli- títhatták az új információhordozók és technikai
ográfia folytatására. A résztvevõk bíztatták az eszközök helyes használatát, megismerhették az
elõadót e munka elvégzésére, hiszen minden elektronikus információk alkalmazási lehet6sé-
gyermekkönyvtáros nagy haszonnal forgathatná. geit, valamint a multimédia-használat tanításá-

December 2-án Szabó László, a nyíregyházi nak módszereit. Jól hasznosítható ötletekkel let-

Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár tek gazdagabbak.
rendszergazdája Mi az Internet? címmel elõadás- Dr. Bihari Albertné

sal egybekötött gyakorlati bemutatót tartott. igazgatóhelyettes
Elméleti bevezetõjében az Internet múltját, Móricz Zsigmond Megyei

, majd a 'hálózati topológiát, valamint az inter- és Városi Könyvtár

netcímek felépítését ismertette. Ezt követõen szó
esett a levelezésrõl, a levelezõrendszerekrõl, a K ' , ".

khkeresési stratégiákról, a honlapokról. eres szerzo,n ez

Az elmélet után a résztvevõk mindegyike A lapban megjelent írások legnagyobb ré-
számítógép-közelbe kerülhetett, s "élesben" gya- sze ma már e-mail ben érkezik a szerkesztõ-
koroIhatta az internet használatát. ség be, ami örvendetes dolog, a frissesség

A SULINET tapasztalatai a Móricz Zsigmond egyik atapfel!é~ele. Kérjük azon~a~ szerz~i~-
Megyei és Városi Könyvtár Gyermekrészlegében ket, hogy a~ Ir~~ukho~ felhasz~alt Illus~tracl-
t' 'b 1 ' L' 1" '1 tn. t ókat eredeti fajlformatumban IS, ha dlagra-
ema an ,gna:z asz one;,~,resz eg veze oje ar- mot alkalmaznak, azt az alapjául szolgáló
tott beszamolot. Bevezetojeben elmondta, hogy táblázattal együtt mellékeljék. Köszönjük.
a gyermekrészleg 2000-ben -a megyei önkor-

,
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Gondolatok egy A training workshop

görögországi training Európa különbözõ pontjain fekvõ négy, Cen-

worksho p ka p csán t~~ of ,Exc~ll~nce cí~~el rendelkezõ városi

konyvtar vall alta a trammg workshop megren-

dezését. A helyszínek: Aarhus (Dánia), Helsinki
i 2002 õszén egy mesés fekvésû, hegyoldalban (Finnország), Veria (Görögország), Ljubljana
...' épült észak-görögországi városban töltöttem egy (Szlovénia).
,;, hetet. A nyaralásra, kikapcsolódásra is kiválóan Görögországban, Veriában a Városi Könyvtár
': alkalmas környezetben, vidám hangulatban, de fogadta a tizenkét résztvevõt szeptember 14. és

napi tíz-tizenkét órás kemény munkával teltek 21. között. A hallgatóság az alábbi országok
napjaink. Szerencsés résztvevõje lehettem a képviselõibõl tevõdött össze: Bulgária, Cseh

(), PULMAN Network of Excellence-projekt által Köztársaság, Észtország, Görögország, Len-
rendezett négy training workshop egyikének. gyelország, Litvánia, Magyarország, Portugá-

Rövid beszámolót szeretnék adni arról, lia, Románia, Szlovénia, Szlovákia. Szinte az
.hogyan kerültem kapcsolatba ezzel a pro- elsõ pillanattól kezdve élénk beszélgetések,

jekttel, szakmai tapasztalatcserék jellemezték a közö-
.mit nyújtott számomra a training workshop, sen elfogyasztott reggelitõl a vacsora után ig
.milyen tennivalók fogalmazódtak meg ben- tartó folyamatos együttlétet. A vidám, baráti

nem a PULMAN-projekt ismeretében a hazai légkör kialakulásához mindent biztosított a
zenei könyvtárakkal kapcsolatosan. könyvtár igazgatója, Ioannis Trohopoulos és

f munkatársi gárdája.~i Elõzmény A veriai központi könyvtár 1995-ben kapott

új épületet, és e~zel egy idõben a szolgáltatásait
",,:'~ 2000-ben a Zenei Könyvtárak Nemzetközi is teljesen megújította. Városi könyvtári felada-

(i, ;;:~ Szövetsége (IAML) Magyar Nemzeti Bizottság tait a legmagasabb szinten oldja meg, ~inden
I;:~ elnökeként részt vettem a szervezet éves kong- szolgáltatás automatizált, a lehetõ legmodernebb

resszusán Edinburgh-ban. A plenáris ülésen technikai felszereltség jellemzi. Az igazgató is-
Pamela Thompson elnök asszony beszámolt az mertetõjében kiemelte, hogy külön hangsúlyt
épp akkor induló európai uniós projektrõl. Ott fektettek arra, hogya számítástechnika területén
hallottam elõször a PULMAN kifejezést, amely a legújabb és a legjobb minõségû berendezések-
a PUblic Libraries Mobilising Advanced kel szereljék fel a könyvtárat. A görögországi
Networks szavak kezdõbetûibõl áll. Néhány közkönyvtárak számára modellként szolgál ez a
hónappal késõbb már a Publika Magyar Könyv- könyvtár. A szemináriumok rendezésére is al-
tári Kör programjában is találkoztam vele, mivel kalmas konferenciaterem számunkra nagyon
az egyesület részt vesz a PULMAN-projekt cél- kellemes otthont biztosított.
jainak hazai megvalósításában. Az IAML 2001. A training workshop rendkívül gazdag prog-
évi kongresszusán Pam Thompson felkérte a ramja négy téma köré csoportosítható:
Public Libraries Branch (a közkönyvtári tago- 1. menedzsment tréning,
zat) képviselõit, hogy egy négyoldalas kérdõÍv 2. PULMAN Digital Guidelines,
kitöltésével nyújtsanak segítséget a készülõ út- 3. projektismertetõk,
mutató összeállításához. (A magyar zenei könyv- 4. nemzetközi konferenciához való csatlakozás.
tárak helyzetérõl kért információkat természete- A menedzsment tréning egy brainstorminggal
sen megadtuk.) Mint látható, hazai és nemzetkö- (közös gondolkodással, ötletbörzével -a szerk.)
zi késztetést is kaptam arra, hogy komolyan ér- kezdõdött, amelynek az volt a célja, hogy össze-
deklõdjem a PULMAN-projekt iránt. gyûjtsük, milyen tudás, képességek és készsé-

Ez volt az elõzménye annak, hogy a projekt gek szükségesek a tudásalapú társadalom
magyarországi koordinátora, Billédi Ibolya biz- közkönyvtárosai számára. A két elõadó, Dick
tatására pályázatot nyújtottam be a szeptemberi Hartley és Lawraine Wood összefoglalta a té-
PULMAN Training Workshopok egyikén való mát, és a gyakorlat során komoly erõfeszítésre
részvételre. késztetett bennünket. Feladatokat kaptunk, ame-
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lyekben saját munkánkhoz kellett kötnünk az A második fejezetben található a zenei könyv-
elhangzott elméleti anyagot. Például egy új pro- tárakra vonatkozó rész (Hozzáférés a zenei és
jekt bevezetése kapcsán végig kellett kísérnünk nem nyomtatott anyagokhoz), amelynek ismerte-
sikeres és sikertelen vezetõi magatartásunk moz- tését az MKE Zenei Szekciójának programjai
zanatait. Egy következõ feladat kapcsán megál- keretében tervezzük.
lapíthattuk, hogy milyen döntéshozók vagyunk. Nagyon sok szép kezdeményezést, felmérést
Többek között beszéltünk arról is, hogyan kell és már befejezett projektet ismerhettünk meg a
kezelni a változásokat, milyen tervet kell készí- világ különbözõ pontjairól érkezett kollégák tol-
teni egy változtatás bevezetése elõtt. A tréning mácsolásában. Mary Rowlatt (Essex, Nagy-Bri-
alkalmat adott arra, hogy ki-ki végiggondolja tannia) az Egyesült Királyságra érvényes köz-
vezetõi feladatait, felelõsségeit és helyét a szer- könyvtári stratégia sikeres megvalósításáról szá-
vezeti egészben. Ösztönzést és segítséget kap- maIt be. Élvezetes videofelvétel kísérte elõadá-
tunk vezetési stílusunk és módszereink felülvizs- sáto (A felvételt kérésünkre az IST -iroda máso-
gálatához. latban elküldte.) Minõségbiztosítás és a minõség

Közkönyvtári szolgáltatások és az európai mérése volt a témája két nagyszeru elõadásnak,
politika címmel foglalta össze egész napos mon- amelyet görög egyetemi professzoroktól hallot-
danivalóját Rob Davies, a PULMAN-projekt tunk. Látogatást tettünk Theszaloníkiben, az
menedzsere. Elõször beszélt a PULMAN létre- egyetemi és a városi könyvtárban. Megismer-
jöttérõl, céljáról. Az EU Információs Társada- runk felhasználóképzéssel, internetes tájékozta-
lom Igazgatósága korábbi projektek -PLDP, tással kapcsolatos projekteket (Chilias, Verity).
Publika -eredményeinek alapján 2001-ben indí- Fontos helyet kapott a programban a hátrányos
torta a Pulman -Europe's Network of Excellence helyzetû olvasók kiszolgálása, tájékoztatása.
for Public Libraries, Museums and Archives- Kipróbáltuk a gyengén látók számára készült
projektet, annak érdekében, hogy újfajta köz- számítógépes programot.
könyvtári szolgáltatásokat támogasson. A training workshop két utolsó napján csatla-

Ezek a közérdekû könyvtári információs szol- koztunk a görögországi könyvtáros ok egyesüle-
gáltatások a társadalom számára fontos adattá- te által rendezett nemzetközi könyvtáros konfe-
rakhoz biztosítanak hozzáférést. Kulcsszerepet renciához, melynek témája: A közkönyvtárak
játszhatnak az elektronikus eszközök felhaszná- szerepe az információs társadalomban. A kon-
lásának, az internet kiterjedt használatának, a ferencián rendkívül magas szintû elõadói gárda
gyakorlati ismeretek elsajátíttatásának elõsegíté- vett részt. A nyitó elõadást lan Pigott tartotta,
sében, az elektronikus Európa kialakításában. aki Luxemburgból, az Európai Bizottságtól ér-
Szemináriumok, training workshopok megrende- kezett. Elõadásának címe: Európai teendlik a
zésével, kézikönyv összeállításával, új szolgál- modern közkönyvtári szolgáltatások terén.
tatások bevezetésének támogatásával ösztönzik A konferencia három nagy témát ölelt fel: Az
az új tudás megszerzését. olvasáshoz való jog, Tudásmenedzsment: a

A Pulman-projektben Magyarország partner- könyvtárak és az információs társadalom, A
ként vesz részt, ugyanúgy, mint a korábbi pro- különbözõ használói rétegek a közkönyvtárak-
jektekben. A PULMAN-hálózatot az Európai ban. Kanadából, Franciaországból, Finnország-
Bizottság az iST -program keretén belül támo- ból, az Egyesült Királyságból és természetesen
gat ja. Rob Davies elõadása középpontjában a Görögországból hozott tapasztalataikat osztották
PULMAN Digital Guidelines bemutatása állt. Ez meg velünk az elõadók.
a digitális kézikönyv az európai közkönyvtárak
tapasztalatait foglalja össze, három részbõl áll: Tervek, feladatok
1) Szociálpolitikai irányelvek, 2) Menedzselési
útmutatók, 3) Technikai követelmények. Magyar Hazaérkezésem után a zenei könyvtári felada-
fordítása is elkészült, már hozzáférhetõ a ma- tokra koncentrálva gondoltam át tapasztalatai-
gyarországi PULMAN-oldalon és a Pulman- mat. Sok hasznos ötletet láttam és hallottam a
weben is. Minden fejezet tartalmaz egy egyol- részt vevõ kollégáktól, amelyek a zenei könyv-
dalas összef<;>glalót a döntéshozók számára, és a tárakban is alkalmazhatók. Bizonyos tennivalók
téma kifejtését, sok-sok példával illusztrálva. most világosan kirajzolódtak számomra. Ezekre
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a feladatokra zenei szekciós ~ "' 41~~~ .11~:';iI:;'" ", .
körökben egy ideje már gon- ? ."""" ~ '\)x t"1 dolunk, de eddig nem szere- -'" ~4 '

p~ltek a szekció stratégiai ter- ."""""4.,."",-c~~' .:, '{
veben. "" """'" .

c Nem késlekedhetünk! Elõ- ,..'c".-.
" ""'" ... k ' k Il k ""'"fi! szor IS pontos ep et e ap- o'c, ..! 

nunk a zenei gyûjteményekrõl. t 1
íKészítenünk kell egy országos Jj":.

felmérést, amely kiterjed a :'~ .; :';~~"';:
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"Ce

az állomány összetételére és
feldolgozottságára, a szolgálta-
tásokra, személyzetre.

A PULMAN-tréning után
egy héttel, a szekció szeptem-
beri összejövetelén elhatároz-
tuk, hogy 2003 elsõ félévében
elkészítjük a felmérést. Az
adatszolgáltatók körének meg-
határozása már megtörtént, a
kérdõív összeállítása elkezdõ-
dött. Az adatok összegyûjtésé-
ben és kiértékelésében segítsé-
get kapunk a Könyvtári Inté-
zettõl.

Több szempontból is hasz-
nunkra lesznek az ily módon
kapott adatok. A felmérés ered-
ménye alapján pontosan meg lehet határozni a 'magyar törvény adta lehetõségeken belül a szer-
zenei könyvtári szolgáltatások helyét a könyvtá- zõi jogi munkabizottsággal kell tisztázni.
ri szolgáltatások rendszerén belül. Meg lehet fo- Természetesen ez a beszámoló csak ízelítõt
galmazni azokat a tennivalókat, amelyek segít- kívánt adni a7. egyhetes mûhely munka prog-
ségéveI ez a szakterület is meg tud majd felelni ramjáról. Sok érdekes elõadást hallottunk, rend-
az információs társadalom kihívásainak. Támo- kívül hasznos beszélgetések folytak a szünetek-
gatni kell a zenei anyagok számítógépes feldol- ben az elõadókkal és a részt vevõ kollégákkal.
gozását és internetes hozzáférését, ki kell dol- Azóta is tudunk egymásról, szakmai problémák-
gozni az aDR zenei alrendszerét. ban kikérjük egymás véleményét, folyamatos e-

Mint említettem, a PULMAN Digital Guide- mail kapcsolatban áll a kis csapat. A felkészülés
lines zenei fejezetet is tartalmaz. Fontosnak tar- és a részvétel sok energiát igényelt, de a befek-
tom, hogy a magyar kollégák ismerjék a .digitá- tetett munka sokszorosan megtérül! Rengeteg
lis útmutatót, ezért az MKE Zenei Könyvtáros elméleti és gyakorlati tudással és tapasztalattal,
Szervezetében tervezünk egy workshopot, amely- valamint jó szakmai és személyes kapcsolatok-
nek ez lesz a fõ témája. kal tértem haza.

Bizonyos könyvtári szolgáltatásokkal kapcso- Információk a PULMAN-ról: www.pulman
latban -és ebbe a zenei anyagok szolgáltatásai web.org
is beletartoznak -szerzõi jogi problémák merül- Információk a magyarországi PULMAN te-
nek fel. Copyright ügyekben Európa-szerte vál- vékenységrõl: www.ki.oszk.hu/pulman
tozatos megoldások tapasztalhatók, nincs kiala- Információk a görögországi training work
kult egységes gyakorlat. Az irányelvekben meg- shop-ról: www.libver.gr
fogalmazott tennivalók "megvalósíthatóságát" a Gócza Julianna
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I V 1~~~~~~~R IAL;YI GABOR fordí~?tt a kön~r~a beke~lt fiatal~k képzésére. A szak-

ma tobb nemzedekenek szamos tagja sokat köszönhetett

'1922-2003 ennek a figyelemnek -közülük ma sokan felelõs, vezetõ
beosztásban dolgozó, kiemelkedõ szakmai múltra visszate-
kintõ kollégák. Vályi komolyan foglalkozott munkatársai

Egy esztendeje éppen, hogy az Országgyûlési Könyvtár házi szakmai kérdéseivel, és az ezeken túlmutató érdeklõdést is
ünnepséget rendezett nyolcvanadik születésnapja tiszteleté- méltányolta. A hozzá fordulók kéréseit nemcsak megha11-
re -a könyvtár egykori és mai vezetõi, mul1katársai, dolgo- gatta, de reflektá/ta is azok valódi tartalmát: sok igény, kérés,
zói köszöntötték. Nehéz még utólag is megítélni, ki volt szakmai törekvés teljesült -gyakran csak késõbb és kerü-
jobbm1 megilletõdve: az ünnepelt Vagy az ünneplõk. Nem lõutakon, de a megoldás valóságos volt. Képes volt össz-
akarta, nem törekedett rá -mégis egy kors7..ak szimbólumá- hangot keresni és találni az egyéni és az intézményi szem-
vá vált. Egy korszak jobbik arcának szimbólumává. "A több- pontok között. Mindezt a maga szerény, csendes módján
ségeteket tegezem" -mondta. -"Tudjátok, talán azért ala- tette, nagy figyelemmel, hivatástudattal és szakmai felelõs-

kult ez így, mel"t úgy éreztem, hogy a gyerekeim vagytok." séggel.
Szavait felidézve nem a családias meghittségre kell gondol- Ez vezette munkáját a hazai és nemzetközi szakmai
ni -bár ez, ha akaratlanul is, de a születésnapi köszöntés szervezetekben is. 1972-tõl tagja volt az IFLA parlamenti
részévé vált -hanem elsõsorban a kötelességtudatra és a könyvtári szekciója vezetõségének, 1973-tól a FID-ben
felelõsségre. Ez volt az, ami Vályi Gábor életének különbö- képviselte a magyar szakmai érdekeket. 1975-ben
zõ korszakait összekötötte. Ezt tapasztalhatta mindenki, aki kezdeményézesére az Országgyûlési Könyvtár belépett a
a felszínesnél mélyebb kapcsolatba került vele. Jogi Könyvtárak Nemzetközi Szövetségébe (lALL). Rövid-

Egész életét a kultúra, a könyvek, folyóiratok világában del ez után, 1977-ben már sikeres IALL-konferenciát ren-
töltötte. A Külügyminisztérium sajtóosztályáról 1955-ben deztek Budapesten, a könyvtár szervezésében. Vályi jelen-
került a Corvina Kiadóba, és 1962-ig volt a kiadó irodalmi tõs szerepet vállalt a Magyar Könyvtárosok Egyesülete tár-
vezetõje. Találkozásukról és közös munkájukról Cserépfal- sadaIomtudományi szekció jának megalapításában, annak elsõ
vi Imre így ír visszaemlékezéseiben: "másnap Vályi Gábor elnöke lett. 1979-tõl az Országos Könyvtári Tanács munká-
már vaskos iratcsomókkal várt, hogy részletes tájékoztatást ját irányította. Írásai folyamatosan megjelentek a szakmai
adjon az elõkészületekrõl (...) Meglepõ szakértelemmel és lapokban, tagja volt a Külpolitika és a New Hungarian
kritikai érzékkel mutatta a sok brosúrát, fotóalbumot és Quarterly szerkesztõbizottságának. Börtönévei után munkát
mûvészeti könyvet. Meglepõdtem V áIyi szakmai és nyom- ajánlott Bibó Istvánnak (1977). Ez volt Bibó utolsó bibliog-
dai szakismeretein, már akkor is elég alaposnak tüntek, és ráfiai munkája, amelynek összeállítása során -korábbi in-
szinte éreztem, hogy jól fogunk együtt dolgozni. Ebben a farktusa után -jött rá alTa, hogy "saját fenyegetõ munkadü-
megérzésemben soha nem csalódtam. Nagyra becsültem he" ellen védekeznie kell. Vályi Gábor hozzásegítette a

szívós, kitartó munkáját, és emberileg is igen megszerettem. védekezés lehetõségéhez.
Vályi Gábor mint irodalmi vezetõ igen jól megállta a helyét, Nyugdíjas éveiben sem szakadt el a könyvtártól. 1983-
feladatkörünk elválasztása sem okozott soha semmiféle prob- as nyugdíjazásától1991-ig az Országgyûlési Könyvtár, majd
lémát. Mindig mindent megbeszéltünk, mindig mindent az Országos Széchényi Könyvtár tanácsadójaként mûkö-
együtt csináltunk. Ennek eredményei kézzelfoghatóan, köny- dött. Részt vállalt a Britannica Hungarica lexikonsorozat
vekbenjelentek meg az alatt a nyolc-tíz év alatt, amíg együtt szerkesztésében, kiadásában. A Britannicát izgalmas intel-
dolgoztunk." Vályi nevéhez is fûzõdnek Homoki Nagy Ist- lektuáIis kihívásnak érezte, élete utolsó éveiben bámultra
ván, Barcsay Jenõ, Ferenczy Béni és Reismann János mû- méltó energiákat mozgósított -szócikkeket írt, fordított,
veinek az egykori Corvina Kiadónál megjelent kötetei. 1962- lektorált, munkatársakat ajánlott és toborzott. A lexikon utol-
tõl 1971-ig volt a Kulturális Kapcsolatok Intézetének osz- só kötetei két éve jelentek meg. Az utolsó mû -részvéte-

tály-, majd fóosztályvezetõje. lével -befejezõdhetett.
Negyvenkilenc évesen, 1971-ben megbízták az Ország- Örzök egy fényképet róla. A fotós a születésnapi ren-

gyülé~i Könyvtár vezetésével. Amikor új munkahelyére került dezvény végén örökítette meg, ahogy elmegy. Szerényen,
-saját bevallása szerint -, szinte semmit sem tudott a könyv- egy idõs ember búcsújának méltóságával. Amikor megtud-
tárról, az ország könyvtárügyérõl. Óriási energiát, rengeteg ta, hogy csak kevés ideje van hátra, még felhívta egykori
idõt fordított a tanulásra, tájékozódásra. Kulturáltsága, mû- közeli mUl1katársait -személyesen is elbúcsúzott. Azzal a

veitsége, a kívülrõl érkezõ emberek friss látásmódja is hoz- természetességgel, ahogy élt és dolgozott.
zásegítette, hogy a következõ évtizedben jelentõs sikereket Néhány hónapja kedves, kiváló munkatársunkat temet-
könyvelhetett el. Ezek közül is kiemelkednek a jogi és po- tük. Akkor, ott a sírnál, a búcsúztató szavakat hallva, nem
litológiai szakirodalom feldolgozásában és szolgáltatásában gondoltunk Vályi Gáborra: "Azt mondjuk -mindig a jó
elért eredmények -a legrangosabb nemzetközi jogi és po- emberek hagynak el bennünket idõ elõtt. És így mondjuk:
litológiai szakirodalom beszerzése, a beszerzések fenntartá- »idõ elõtt«, mert magunkra gondolunk. Ezért hát helyes, ha

sa és az általa szorgalmazott korszeru szolgáltatások. Ez most -az idõvel szembesülve -megkérdjük önmagunktól:
utóbbiak révén a hetvenes években a nyilvános könyvtár- mire van, mire jut még idõ? Mert ha ezt megkérdezzük,
ként mûködõ Országgyûlési Könyvtár elérhetõvé tette a nem- akkor talán választ adhatunk magunknak arra a kérdésre,
zetközi jogi és politológiai irodalmat az olvasóknak, a hazai mnelyre a választ kedves halottunk olyan jól ismerte."
értelmiség széles körének. Hasonlóan jelentõs volt, hogy Jól ismerte a választ Vályi Gábor is -tudják ezt róla

ezekben az években a könyvtár vezetése komoly figyelmet mindazok, akik ismerhették.
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Digitalizálási lxI hogy rácsodálkoztunk evidens tényekre: az újsá-

got számítógép segítségével készítik, a cikkek

Ha az embernek olyan sors jut a könyvtáros adatainak bibliográfiai szintû rögzítése idõigé-
szakmában, hogy ülhet a számítógépe elõtt és nyes és nehézkes, a "kishírek" kiesnek a rostán, .

törheti a fejét azon, milyen eljárásokkal tegye s a bibliográfiai adatbázisból való tájékoztatás-

kényelmesebbé a maga és kollégái mindennapos sal nem lehet megúszni több évfolyamnyi bekö-

munkáját, elõbb uióbb menthetetlenül felkérik tött hírlapkötet (sokszor felesleges) cipelését, la-

ezzel kapcsolatban elõadások tartására, Ezeken pozását, fénymásolását (rongálását). (Egyszóval:

az elõadó bebizonyítja, hogy az operációs rend- lusták voltunk,)

szer félévenkénti újrainstallálásán kívül egyéb Megkerestük ezért a Iap fõszerkesztõjét, s

hasznos eredményeket is elért. Ennek következ- elõadtuk kérésünket, hogy vajon megkaphatnánk-

tében azután a Könyvtári Levelezõ/Iap fõszer- e a Iap digitális nyersanyagát további felhaszná-

kesztõje felkéri, hogy az elmondottakat írja meg lás végett. Kérésünk meghallgattatott, s attól

a Iap számára, s erre persze nem lehet nemet kezdve ez a kapcsolat töretlenül fennáll.
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A lap rendszergazdája minden hónap elején rancssorában is kiadható az utasítás) a követke-

elküldi nekünk tömörített fájlban az elõzõ hónap zõ parancssorral:

anyagát. E fájl három txt kiterjesztésû állományt z_sor eredeti. txt cél.txt megírt.cfg

tartalmaz, ezek tíz-tíz nap termését foglalják (Példámban az eredeti.txt a szerkesztõségtõl

magukban, s a cikkek idõrendben követik egy- kapott fájl, a cél,txt az a fájl, amivel tovább fogok

mást. dolgozni, a megírt.cfg pedig a konfigurációs fájl.)

Egy cikk eredeti állapotában a túloldalon, az A program lefuttatása után (ez egy tíznapos

J. ábrán látható. adag esetén öt másodpercnél rövidebb idõ!) már

Ha jobban megnézzük (fõleg, ha több ilyen sokkal barátságosabban néz ki ugyanaz a cikk...:

cikket nézünk meg egymás után), kiderül, hogy 01~il: 1

nem is ol y an borzasztó ez a látván y csak tartal- ~~~: .P."z~.~~.l~~
, ~ 1:;Z.v.. .OO1.(ü,O,

maz egy csomó olyan sort, amitõl meg kellene cll c"'"(-:(~: ~lI:o:r~n tf'IClCtt .1 01~"

szaba d uln i tt~'2~;O:ftl~n (f'f:"'~(t .: 01cv
.5:11..~:t~(

1 .., .., ~j1I:'QCtt .lIuS20M~I~11 ~~~2~d 1~1~~ ~O. hO"'~CI;( 1:~(k1oo: blrn1t: 16t

Il y en he
Y zetben ( IS ) J O ha a kon y vtar a 1$, (~S2i~ ~~ "O~jQ~~~ ~~,.,': U ~ ~s.;a(~':61~", dOCQfW J1-",1 .

, 1~..~'~, ~ "~Q.1~ ,oo1( ~ f~~~op. TU11j~t~, ~lct:, (Q1\~:Z""'}'~:. ~21(,;~
TextLI ' b I' ntegra ' lt ko '. nyvtá ' rl ' programot haszna ' l ..~"'cf: ~2/r'~fO1t.tt~' ~"~i"".Ot. 1:1 Ottl1M, ~~1~d1 ko'tol/), 11

-(d. c.:-.. 1 , b...~(.1 102M.. "O(~91~"'1 (o1(MtO ~ lwlr)-.t16 2001. '\C!/J:Dl~6

. akk d . h fi .1 " 1 fi k /r'~1t. "1..1 5~1 fI'.t.. (1t,,~;J:bjj',. l:"s~l/trl t'" i.iJtt hc1yct " ~(Oi. CM1~ :IS
ja, mert .or tu Ja, ogy az azt ej eszto n o er Q.,1I iuniL6 lil'; ~lIS tr"~~ ~y1k~..l, Itt Iii;' ~':~f .~D~n ~~!6Lt
S .. tk t O k nk , G ,if! Z 1 , , rt .ll.~6dtil i tl<~111.1 ~11,~t<.f.. :211'.j1i.iJL 'P1t.tttl " tri. k~bkt~~t

zove eze egYI mu atarsa, ra o tan I t';':tok II, ",6.\~6k.l S21r.1tll f~l. oly~(r'lI~.., "~IJI n-'" d~ll.~jn
hir'~6l .Oqt~rt~Lt~f: ~ (.11",6 "','H~/íI: (ttJ ,l.~, i~ok.}..l_: telt1o.L{4; .

e' s az IO ntemeten ele ' rheto " ve ' tett egy Z sor neve -irl'l"idUl Üé~1 T..b ft ~ orlg:.'ún,k b!:1nJ1I1'o "t'r6(~~'
-ul.olt~o.j sor In .1yl... t~o3r, hlraoo:o, 1; ~.~.1n! k.l1.tt. ,,"ol. U1t16

" o ~'. l fi ld 1 , ~ o ~~rt~"'.X'lÓ o:orl.l:

zetü In g yenes texhal e o g ozo
P ro g ramot \aml- -Mi",.~. hot,'w:.n 1~g..I:.,*,.t, I}:xfy ..t. "Ind", & h.l).'. IorUl)"., flcttu1

:1 por.~.". "f""'. ~61.., ~"",i ~l.1;: t'~ol .xlr.o \oik .F"'~,
ért rendkívül hálás vagyok neki, ezért a rejtett ~= r::~~1;~:;t,;i"i';'"1~~~":'1~~1~~~._.n~t~á1, .D,.kul.b.1 ., &

" , , ,. o "T~"u.~'T\1,,~rt~r~1,",,~~f..III~.~~...x6,.11:.lrr1k~1I_.I.t~
reklamot lS tartalmazo fi elvezetes ... ) tudnIIllIk dt."~tt , k9""th ~ n. ..;~ ~gy .t1.g", i'o>:inr~~'~.. P~g kl1t:/'Ohl~~9

, Jn1 ("!Fl'~~ ~;: ~b!'" V~.~, fI;Iíp1t.
zt t t l ' lt ' k k .1 "."e(!1g~~~~"'"IJr."~lk~r*ltt~~il.trIA t't.~g~~i9r!'!/n'l""hp)y",, e pon erre a a a 1. , ~l~~9l1 v4~(It~11t84!~f!, 4t,.1\ t4",1 1;~1ti~ ~ ~gf~r,C!; ev \ltQj~o,

., .fS e ~O(l/, 1~9~1~6 ~r.~t, (Itt e~n .~n l4s2l0 r~9+1ri ~2o1;~14~~~

A könyvtárosnak csak annYI dolga van, hogy .~4~~~i~~~'e~1ke. ~!.~~ +,"1 l-o!~b1 nI~p r~9'i)e' f~' h~~9 i~';I1J(('
a ro ram futásához szüksé es konfi urációs f:;lJgal'~b~, ('r0l14t( 4: 1db 4lttt .1t!J~ \j4fJj ';Z~2-S2tztíZ lI~t, 1~ ~s:e"

p g g g lellnl. !~D'1" kt.~, \jlz~ 1~:jJ'~ ~ ~if'~lr~ 'I1's'!1t tO:lJrO:, ~! l~fl~t 4
~a' i lba ( * C,/'n- \

bel 'rka ' lj. a azoknak a soroknak az !~1;;111~. Qt(r.:n ol "~'es~_e1 ,,~Z:!!t!1Íel t:D,.;t'lttJ'j.: e"re 4 t~'}~e"
li:l .:/0/ 1'14(11, (lj t'ir~. 10 9}~el~ rle9 l:ol)\1(~~Srj)( k~...~I. (#Ol)'t4~t5 L'r ~.

1 ., 1 kt " l b d 1 o V D1G~lcn)
e ejet, ame ye o meg szeretne sza a u nI. a-

lahogy úgy, mint azt az alábbi (2.) ábra mutatja: ...bár kétségkívül van még vele tennivaló...

Tehát kettõspont : s.Löo::ft:E~;t ft Ehhez már a jó öreg Word szövegszerkesztõt

[:] után a nemkívá- : Uj ~~9~ célszerû használni, Txt szövegek Wordben való

natos sor eleje, s az : g~í~:,j~ ,> ~ megnyitásakor érdemes odafigyelni arra, hogy

' t .11 -Tet" j,~as.!,;J E Ö ö .. B ' " t ., k '
egesze egy CSI ag ::Tet"iJ'soroL' az SZK z K menu EALLITASOK pon,Jana va-

[*] zárja le. (Ezt ::P4u1.a.c1 (toL' lasztásakor megnyíló párbeszédpanel ALTALÁNOS

egyébként -s a ~r1e~'.e9"~;~'" rulén be legyen állítva a KONVERTÁLÁS JÓVAHA-
' b k ' .ae !ro"~~ ,," E '

kprogram egye e- ;:"G!e5US~':' GYASA MEGNYITASKOR OpCIO. rre a magyar e e-

pességeit -a hozzá: Sz..,m::':' zetes karakterek megfelelõ megjeleníthetõsége ér-

tartozó Z_sor. txt ~~2~;J'=~E'!,I'r. dekében van szükség. Az ilyen típusú szövegek-

fájlban az alkotó ;~~,id~$~D.a."tI.-." nél a megnyitáskor megjelenõ FÁJLKONVERZIÓ ab-

maga is leírja.) ~TIJlaj ri lakban nekem a CSAK SZÖVEG lehetõség választá-

Ezután nincs más :~E~~t~5~ ..~ p~"" sa szokott bejönni. Példacikkünk további cizel-

dolgunk, mint lefut- ~T~~:;h'i: 1 :;~ ~~..' lálásához meg kell ismerkednünk a Word makró

tatni a programot :"1.(; ~~ ~~~ rejtelmeivel. Ennek készítési módját sajnos kép-

(ezt DOS ablakban ~~~~~~~,-'t'" telen vagyok pár mondatba összefoglalni, sok-

célsze.rû megtenni, :NEgjelent.~ szor magam sem értem, hogy mi történik.,. Az

de ha valaki hasz- ::~I:dtj::2~~: azonban kétségtelen, hogy ezzel az eszközzel

nálja a Windows ~~'~~::;~3"" (valóban) pillanatok alatt ki tudjuk cserélni a

Commander próba- ;: Ra...~:1H~~" Szerzo:-t Szerzõ:-re, a MegjSzam:-ot, Megjelent:-

verzióját, annak pa- : 5:2-=1 1 é'~...2er:l~ re, a CikkCimText:-et Cím:-re, megszüntethetõk

a duplázott szóközjelek, a bekezdésjel elõtti szó-

I A program letölthetõ a http://www.zotyoohuJprog/ közök stb, " ,

homepage,htm címrõl. A linket utoljára 2003. február 3- Ennek eredmenyekent, ha mar megvan a cfg

án ellenõriztem,3 fájlurlk és egyszer megküzdöttünk a makró meg-
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-:VaJ, akkor gyakorlatilag az eredeti szöveg- gyei Könyvtár pály~zatot nyert a netsuli meg~
állomány kézhezvételétöl nem kell öt percnél lósítására, és a képzésben hallássérült sorstársa-
többnek eltelnie, hogy így )~ézzen ki munkánk ink is részt vehetnek.

eddigi (rész)eredménye (4. ábra): ...O~al:.I'
SzerzO; .D.'Sz~bó.Mr.:léosf

, !.'.(:gjclen:;'2002.01,O;:1

Clm.Hó::il;Jol!)a'1-~rk!zetl:.a::.uJéol1

Hó.aporban.erke:ze:tt-az.uje...f
SZlllle$:ter1

L~p~r!Jel~' ". hJ$ZCC1eg.,.e~ik.sz-.;z~Dlegel:;:6- ~'Ie'H()lh~utt. birkinek. boirmit;.[Ö'..i$,.(o$S23l'it'vl:{J't'eseC\' ~rel'\- ;)~.ó&... b-.)(;$i:.ltlJlóJán,.dl:c~n-b~r. 31-fn. (1.
;Úk~(j...~,.~, 1I~"lornf:. lIoll.~. rtl$l~:f:p .T ';'cijálé~, b~ 'Oi<,'ref\de:"/~lIyef:.. ~ine$' n'ljsorok .$z(l(;Ji.;O~~!áf:~Z. emt.ert4-;et -Ki. Ol~ho", .C$~I~d'k&l'Je(I,. kj.rokorlri. '

t-aratai .kö.ölt, endeg~ben 'lólt.&t~.a.h ~ dOi<ló-200 1.1 ~utd$ó-~a(. f

Mi'ftl- ~:zolnok,' porl;o$~ban. a. KIJ..SlJth.ter' aO:I cl:t- he:I!/~' a. három,. orsz~c.s-é'o'bt\c$U~t,- kulturális.- ~o ~am. ~~iklin ek, ,Itt. mar.de:~emb!r- 30.an. déJ eI~.

Cl'lkor 'o:el$Z~.f,.h ~romszoMsoj!;:'n~le"l1i1:el~lt .KOCSi~~l~$"l:'()gy~rl~sve.tew .~~erin::'

mar'ott. ailunk. az-unió.kúszöbén, .Kct.ósb e-,"utatóból.a.!;:-r~~ó.!'é~. a'CarmL'n-táncJátCkbóH~.I!sznek.re$z1ct~;:,'

szel'r:slpkedte- az.e-rnber-arl:at -flJl~lt'

3:1002 ."~I$O'ö(ail.oneppe"N~rr.eth'l.aszIO1org~ln)Í'&zolgálatte"C('talanl.io:..
.

Szod~ .ka'let ,..'lzet.lsrunk' es. efélre.Y"\"5I~' f6zGnk.- Ha.le(ellk. a. s:!dgá lat.' otthon. .-fefes~gemme:. pezsgavE l' ko~clrr.unk. erre. s. te! esen. fiata.. ~- ~'/re.- A.

r;/erEi<ek'meg-kO~Okpezsgöt.kapnök.iF d'ftB~as'az-5. -oláab n)'

Ezzel pedig már lehet valamit kezdeni! Megindult a szervezés, inkább a vidéki tagtár-
Ha a Könyvtári Levelezö/lap szerkesztõinek saink jelentkeztek. Fátrai Márti meleg szeretettel

elnyeri tetszését "elöadásom" e töprengös válto- fcgadta a "tanulókat" a megyei könYvtárban, és
zata, akkor a legközelebbi alkalommal a WinISIS Tvarosekné Panni jelnyelvi tolmácsolásával meg-
könyvtáronkbeli alkalmazásáról ejtek pár sort. indult az elméleti oktatá". Márti a számítógép ke-
Persze, ha nem untatok vele senkit... zelésével ismertette meg a tanulókat, hiszen voltak

Takáts Béla köztük, akik még soha nem próbálkoztak a hasz-
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei nálatával. Az elsö hat órában az elmélettel foglal-

Verseghy Ferenc Könyvtár koztak, majd akkor váltak különösen érdeklödõvé,
amikor már feladatokat kaptak és önállóan kellett
gyakorolniuk. Az e-mail címek jelentették talán a
legnagyobb élményt. Mind a tízen mókás levele-
ket, képeket küldtek egymásnak.

Egy pihentetõ Balatoni nyaralás után folytat-
ták a "komoly" tanulást. Nem sejtették, hogy
milyen kemény feladatot kapnak, az interneten

. J ' f A .kellett kibogarászniuk a megjelölt témákat és e-
N etsull a ozse ttlIa mailben válaszolniuk a feltett kérdésekre. Ké-

Megyei Könyvtárban söbb már táv házi feladatot is kaptak, a szerve-
zetböl küldték el a leckét a JAMK-nak.

A Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsé- Ma már mindannyian könnyebben tudnak
ge (SINOSZ) megyei szervezetének tatabányai megfelelö információkhoz hozzájutni a könyv-
klubtagjai nem pihentek a nyár folyamán. A Jó- tárban vagy bárhol, ahol internetemi lehet. Kö-
zsef Attila Megyei Könyvtár (JAMK) munkatár- szönet érte Fátrai Mártinak és a József Attila
sa, Fátrai Márta még a nyár elején felkereste Megyei Könyvtár vezetöinek.
szervezetünk megyei titkárát, Tvarosekné Pan- Tvarosek Józsefné,
nit. Beszámolt arról, hogy a József Attila Me- a SINOSZ megyei szervezetének titkára
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Az EU a könyvtárakban -könyvtárak az EU-ban

;,. ,

Európai uniós tájékoztatás Agyíijtemény
, ", "

a tlsZaUjVarOSl A pályáza- c

v , " K "" , b ton nyert ösz- ;arosl. onyvtar an szegbõl öt- ..

K .. tá, k k ' t k ..' 1 ' fi lk ' ven nyo 1 c ~~","
onyv run a ormanyza ozve emeny- e .e- könyvet vásá- ,t~i ':

szítési stratégiája keretében a Külügyminisztéri- roltunk vala-,
um .ált~l meg~~rdetett közkönyvtári program mint a könyv-

egYIk resztvevoje. tárunk gyûjte-
A pályázat nyertesei vállalták, hogy nyilván- mén y ébe n

tartják, bõvítik, népszerûsítik e különgyûjte- már meglévõ
ményt, a dokumentumokat kölcsönzik, biztosít- EU témájú
ják a gyûjtemény kezelõj ének részvételét a prog- könyveket is
ram keretében rendezett képzésen. kigyûjtöttük

A pályázaton nyert összeg (130 ezer forint) és itt helyez-
adta az alapot 'az Uniós Sarok kialakítására. E tük el. A

különgyûjteményrõl, az e témában szervezett gyûjtemény-
programokról, tervekrõl írok, és szeretnék né- ben kaptak
hány gondolatot fel-vetni a jövõvel kapcsolatban. helyett az

"Engem is
Az U Diós Sarok érint" sorozat

darabjai, az
Magyarország uniós csatlakozása belátható E~ ~fo hírle-

idõn belül megtörténik. Ez az információszol- ve ~ ' a pro:-
gáltatás területén nagy feladatot ró a könyvtá- p e, ~ u so,

rakra. Az állampolgárok naprakész tájékoztatá- szorol.apok,
sa, az uniós anyagokban való eligazodásuk segí- va\amlnt. a

tése mind aktuális feladatunk. par ~m.e?tbl~-
., , ..tegraclos 1-

Erre a feladatra az mtezmenYI, személYI hát- zottságának
tér adott, a közhasznú információs szolgálaton városunk or-
belül azon könyvtárak számára is "kötelezõ", szággyûlési
amelyeknek nincs külön uniós gyûjteményük. képviselõj e
Ahol p~dig ez a gyûjte~ény !é~ezik va?y létre- által a könyv-
hozhato, az ott dolgo~o ~olleg~~. ~Iemel~en tárnak ajándékozott anyaga. A dokumentumokat
fontos feladata az e temaban valo tajekoztatas, igyekszünk úgy beszerezni, hogy minden témá-

A csatlakozás után ezen különgyûjtemények ban, minden területen tájékoztatni tudjuk a hoz-
dokumentumai majd "visszaolvadnak" az állo- zánk fordulókat (pl. jog, környezetvédelem, vál-
mányba, és az általános tájékoztatás részévé válik lalkozás, oktatás, EU-történet stb.).
az uniós témáról való inforn14ciószolgáltatás. Az Uniós Sarok a könyvtár fóldszintjén, a

A tiszaújvárosi Városi Könyvtár abban a sze- Közhasznú Információs Szolgálattal egy térben
rencsés helyzetben van, hogya Külügyminiszté- került elhelyezésre. Jól látható, jól megközelít-
rium segítségévellétrehozhatta az Uniós Sarkot, hetõ. A dekorációt is úgy készítettük, hogy min-
mely azóta is egyre gyarapodik. denki felfigyeljen rá: uniós zászló, a prospektu-
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i::' sok uniós színeket idézõ tartókba kerültek, a Izelítõ a teszt kérdéseibõl:
r; könyvek gerincére uniós csíkokat ragasztottunk -Melyek az Európai Unió jelképei?
" (kék alapon sárga csillag). -Mi az Európai Unió hivatalos pénzneme?

SI' It t' k -Mely programokkal segíti az EU Magyar-
i.! zo ga a aso ország felzárkózását? ;

A különgyûjtemény dokumentumai egy hétre -Melyek az unió történetével foglalkozó do-
kölcsönözhetõek, illetve helyben használhatóak. kumentumok a tiszaújvárosi Városi Könyvtár
Honlapunkon (www.tujvmkvk.hu) külön linket uniós különgyûjteményében?
kapott az Európai Unió. Erre rákattintva megta- -Melyik két országot köti össze a "Csalagút"?
lálhatjuk az Uniós Sarok dokumentumainak jegy- -Miért építettek a hollandok olyan sok szél-

~;,... zékét, az aktuális pályázatokat, programokat, a malmot?
'"j.; hasznos internetcímeket, melyek az Európai -Mi Spanyolország nemzeti tánca?
:i:f Unióval kapcsolatban nyújtanak tájékoztatást. Néhány tervezett program:

(l' .,. Kérésre a mi állományunkban még nem talál ha- -rajzpályázat általános és középiskolásoknak,
.., tó dokumentumokat beszerezzük más könyvtár- -Városunk jövõje ~s lehetõségei az unióban

tól, intézménytõl. -pályázat,
A széles körû tájékoztatást nagyban segíti az -elõadások szervezése különbözõ rétegeknek

a tudásanyag, amelyet a Külügyminisztérium által (pl. vállalkozóknak, háztartásbelieknek, nõknek,
szervezett EU-továbbképzésen kaptunk. Elõadá- nyugdíjasoknak) Miért jó ez nekünk? címmel,
sok hangzottak el többek között az unió történe- -Ha uniós polgárok leszünk... -pályázat,
térõi, rendszerérõl, a magyarországi csatlakozási -továbbtanulók lehetõségei az unióban,
tárgyalások helyzetérõl, a jövõbeni lehetõségek- -kiállításszervezés (uniós országokról).
rõl, feladatokról. Elõadótermünkben helyet adunk más, nem ál-

Hasznos lenne, ha a késõbbiekben is sor ke- talunk szervezett uniós programoknak is.
rülhetne hasonló továbbképzésekre, ahol a már Kapcsolatok
lezajlott programokat is közösen megbeszélhet-
nénk, gyakorlati tapás?:talatainkat átadhatnánk A Borsodi Kereskedelmi és Iparkamara váro-
egymásnak. si tagozatával már felvettük a kapcsolatot. Sze-

Terveink között szerepel, hogy elõfizetünk az retnénk együtt szervezni elõadásokat a kamara
Európa Szerverre, összegyûjtjük azokat a ma- tagjainak, a vállalkozóknak az õket leginkább
gyarországi törvényeket, rendeleteket, amelyek érdeklõ és érintõ témákban.
már most is megfelelnek az uniós követelmé- A városi középiskoláv.al régóta fennálló jó vi-
nyeknek, valamint a könyvtárunkba járó napi- szonyunkat e téren is szeretnék elmélyíteni. Az
lapok, folyóiratok sajtófigyelésével az e témá- iskolában folyó képzés sorá~ uniós ismereteket
ban megjelent cikkeket feldolgozzuk is oktatnak, melyhez a dokumentumhátteret biz-

tosítani tudjuk.
Programok Napi kapcsolatba szeretnénk lépni a megyé-

Egy újságcikk keretében hívtuk fel a város ben és környékén mûködõ ETK-kal (Európai Tá-
lakosságának figyelmét az Uniós Sarok létrejöt- jékoztatási Központ) -Miskolc, Debrecen, Nyír-
tére. Szeretnénk, ha minél többen és minél több- egyháza -, EIP-kel (Európai Információs Pont).
~zör keres~.ék fel a ~löng~jteményt. A "nyitás" Néhány gondolat a magyarországi
ota egyre tobb~n tes~ik ezt. szakdolgozathoz, dol- könyvtárak és könyvtárosok
gozathoz, beszamolohoz keresnek anyagot. ...,~., "1 E ' . U ., b

Az érdeklõdés felkeltésére versenyt hirdettünk JOVOJel.O az uropal nIO an

gyerekeknek, melynek keretében egy uniós tesz- Amióta e különgyûjtemény kezelése az én fel-
tet töltöttek ki a jelentkezõk. A kérdések megvá- adatom lett, egyre többször jut eszembe, hogy
laszolásához az uniós állományunkat, az mi, könyvtárosok hogyan is állunk ezzel a kér-
internetet, a napilapokat stb. vehették igénybe. déssel. Mi lesz a könyvtárakkal, a könyvtári rend-
Az eredményhirdetésre a városi gyermeknapon szerünkkel, az ismereteinket hogyan tudjuk át-
került sor. .adni és fejleszteni "európai színvonalon"?
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Az új könyvtári törvényünk megfelel-e az eu- tel feltételei leszûkítik az oda jelentkezõk szá-

rópai uniós köve~elményeknek, a jogharmonizá- mát. Az egyik feltétel ugyanis a nyelvvizsga
ciós program keretén belül mikor és hogyan kerül megléte, s ez sajnos az eddigi könyvtároskép-
sor a könyvtári törvény módosítására? A könyv- zésben nem kapott helyet.
tári rendszerünk hogyan ültethetõ át, vagy fej- Azok a kollégák, akik még úgy államvizs-
Ieszthetõ, változtatható-e az uniós könyvtárak- gáztak, hogy nem volt kötelezõ az állami nyelv-
hoz igazodva, megmarad-e és milyen formában vizsga (és ez nem is olyan "régi ügy", hiszen én
a mai rendszer? E rendszeren belül milyen fel- is 1999-ben végeztem levelezõ tagozaton, és
adat jut a városi és a még kisebb, községi könyv- nekem sem volt kötelezõ nyelvvizsgát tenni),
táraknak? most elesnek ettõl a lehetõségtõl. Pedig az ál-

Azt hiszem, a városi könyvtárak szerepe meg Iampolgárok, az olvasók tájékoztatása nem ide-
fog növekedni az unióba való belépésseI. Mert a gen nyelven történik. Persze elengedhetetlen,
vidék tájékoztatása hogyan is lenne megoldható hogy a könyvtáros tudjon legalább egy nyelven
e könyvtárak segítsége nélkül? A könyvtári in- kommunikálni, de miért nem lehet a tanulmá-
tézetek, intézmények, szervezetek, a megyei nyok végeztével a diploma megszerzéséhez köt-
könyvtárak munkája megnövekszik. És itt nõ meg ni a nyelvvizsgát? (Bár csak zárójelben jegyzem
a városi könyvtárak feladata, felelõssége is. Hi- meg, hogy ha csatlakozunk az unióhoz, minden
szen egy-egy kisrégió központi könyvtáraként a anyag megjelenik majd magyarul is, hiszen a
nagyobb városi könyvtárak képesek lennének magyar is az unió egyik hivatalos nyelve lesz!)
összefogni, koordinálni, segíteni a kisebb városi Azt hiszem, hogy ezeken kívül még nagyon
és a községi könyvtárak munkáját, a kollégák sok kérdés, gondolat vetõdik fel, amelyekre
tájékoztatását, továbbképzését, a technikai esz- várjuk, keressük a válaszokat kollégáimmal
közök fejlesztésével közös számítógépes háló- együtt Tiszaújvárosban, s bizonyára mások is
zatok létrehozását, felügyeletét stb. szerte az országban.

Más kérdések is felmerülnek. Hogyan válto- Létkérdés, hogy a szakma megtalálja a he-

zik a dokumentumok beszerzése, könyvtárközi Iyes válaszokat.
kölcsönzése -egyenes úton bármelyik uniós Tóthné Hegyi Judit

ország bármelyik könyvtárával kapcsolatba lép-
hetünk vagy marad a mai rendszer? Az unió Európai uniós szakrészleg
államain belülléteznek-e olyan összevont intéz- "
mények, mint Magyarországon: mûvelõdési ház- Phare-tamogatassal
könyvtár-iskola? Ha igen, hogyan mûködnek, ha
nem, mi lesz ezen intézmények további sorsa? Jó adag nagyképûséggel azt mondhatnám: "Pá-
(Pl. a statisztikai adatszolgáltatás, de a pályáza- lyázni tudni kell!" Nemcsak azt kell tudni, hogy
tok írása is érdekes problémákat vet fel.) mikor, mire és miért, hanem azt is, hogy miként

Nagy könyvtári szervezeteink (Magyar találjuk meg a könyvtári lehetõséget a pályáza-
Könyvtárosok Egyesülete, Informatikai és tokban. Vagyis hogyan illesszük a gombhoz a

Köny~tári. Szövetség) hogyan léteznek majd az kabátot. ..
unión belül? Változik-e a feladatuk, szervezeti A 2002. év pályázati szempontból sikeres volt
egységeik megmaradnak-e ilyen formában? Mi- a Kodolányi János Fõiskola Könyvtára számára.
lyen hasonló szervezetek léteznek az unióban? Két olyan lehetõséget is sikerült megragadnunk,

Milyen lesz a szakszervezet, ilyen formában amely jelentõs összeg elnyerését tette lehetõvé
mûködik-e majd vagy lesz-e másfajta érdekvé- (az EI SZ- és a Phare-pályázat), nem beszélve
delmi forma? még a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériu-

Hogyan alakul, változik a kötelespéldány- ma, a Budapest Bank stb. pályázatairól.
szolgáltatás? A Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ta-

S még egy gondolat. Jó lenne, ha az uniós nács 2002 tavaszán pályázati felhívást adott ki a
tájékoztatást nyújtó kollégák fõiskolai képzé- Phare Ámyékprogram keretében. A pályázatcso-
sen is elsajátíthatnák ezeket az ismereteket. magból a humán erõforrás fejlesztése fejezetbõl
Ez a képzés ugyan most is létezik, de a fel vé- "A felsõoktatási és kutatási intézményi bázis
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~ I kialakítása" címû kiírás volt számunkra izgal- Milyen gyûjteményt szeretnénk? Az oktatás1. 
I mas. Az ebben a részben felsorolt pályázati le- támogatására a I'nár most meglévõ EU-s gyûjte-

!, , hetõségekbõl a "más intézményekkel, szerveze- ményünk (elsõsorban kötelezõ irodalom) kibõ-
I i tekket kQZös használatú intézmények -pl. sport- vítése, mennyiségi és minõségi választék bizto-

létesítmények, kollégium, szakkö~vtár, konfe- sítása a cél. Különbözõ szintû és nyelvû szakiro-
; renciaközpont -létrehozásának elõkészítése" dalom beszerzése a középiskolai és a fõiskolai
: kiírásban találtuk meg azt a lehetõséget, amellyel hallgatók számára, aszerint, hogy gyors infor-

éIni tudtunk, vagyis a gombot. mációszolgáltatásra van-e igény vagy szeminá-
Így született meg a Közös európai uniós szak- riumi dolgozatok, szakdolgozatok készítéséhez

részleg kialakítása a ,Kodolányi János Fõiskola szükséges ismeretekre.
Könyvtárában címû pályázat. Megfelelõ infrastrukturális háttérrel biztosí-

Miért pályáztunk közös EU-s szakrészleg ki- tani kívánjuk az internetelérést (pl. Európa szer-
alakítására? A "közös" aztjelenti, hogya szom- ver). EU-s linkgyûjteményt (www.eucsatlakozas.
szédos Kodolányi János Középiskola könyvtárá- lap.hu, www.europa.eu.int, www.euroinfo.hu, és
val együtt pályáztunk. A középiskolában EU- még sok más) állítanánk össze a naprakész infor-
specializációs osztályok vannak, amelyekben az mációk gyors eléréséhez.

.unió hivatalos nyelveit tanulják kiemelt óraszám- A kutatók részére az idegen nyelvû állomány
ban, és EU-s ismereteket szereznek (az Európai (elsõsorban az angol és a francia) bõvítésével,
Unió története, gazdasága, szervezete és mûkö- folyóiratokkal, adatbázis-elérhetõséggel a tarta-
dése stb.). lom szolgáltatás minõségének javítását, a célzott

Fõiskolánkon 2000-ben indult a nemzetközi tájékoztatást szeretnénk biztosítani.
kapcsolatok szak nappali és levelezõ formában. A szakrészleg harmadik része az ún. közhasz-
Ezen a szakon jelentõs óraszámban tanulnak nú információkat szolgáltatja. Itt gyûjt jük az ál-
uniós ismereteket (Eui:ópa tanulmányok, EU- talános európai uniós információkat adó soroza-
marketing, nemzetközi és regionális /EUI gaz- tokat (pl. a Külügyminisztérium Englfm. is lf-rint
daságtan, az EU intézmény- és jogrendszere, EU címû sorozatát, az ~lapvetõ kézikönyveket, ma-

.nyelvhasználat stb.). A fõiskola valamennyi gyar nyelvû folyóiratokat, a megyei, városi vo-
egyéb szakán (angol, német, francia nyelvtanár natkozású kiadványokat). Ezen kívül a Kodolányi
és kommunikáció, közgazdaságtan, idegenforga- Fõiskola ilyen vonatkozású kiadványait, prospek-
lom és szálloda, idegenforgalom és vendéglátó tus okat, szóróanyagokat.
szak) kötelezõ tantárgyként tanulják a hallgatók Felvettük a kapcsolatot a székesfehérvári
az európai uniós ismereteket. Európai Információs Ponttal, és tervezzük,

Tehát adott volt a két könyvtár közös gyûjtõ- hogy megkeressük azokat az intézményeket,
köre is. A pályázatban elsõsorban állománygya- könyvtárakat, amelyekben már folyik. ~asonló

rapításra (könyv, folyóirat, CD-ROM, audiovi- szolgáltatás.
zuális anyag, adatbázisok stb.) kértünk támoga- Véleményem szerint a könyvtárak alapfelada-
tást. Emellett ismeretterjesztõ kiadványok készí- taikból adódóan (gyûjtés, feldolgozás, szét sugár-
tésére, PR-munkára, weblap-készítésre, Európa zás) nagyon is alkalmasak európai uniós szak-
napok, rendezvények szervezésére. részlegek 'kialakítására, szakszerû tájékoztatás-

Kiemelt szerepet kapott a pályázatban a két ra. Meg kell osztani a feladatot a már kialakult
intézmény közös munkája, különösen az állo- tájékoztató központokkal, ugyanakkor a saját
mánygyarapítás és a feldolgozás területén, amely gyûjtemény egyedi vonásait is õrizni kell.
feladat- és munkamegosztást, valamint gazdasá- A megtalált gombhoz hozzáképzeltük a ka-
gosságot is eredményez. Természetesen ezekben bátot. A pályázat sikeres volt, Beke Katát idéz-
a munkákban a nagyobb részt és a koordináló ve mondhatnánk: "Jézusmária, nyertünk!", rá-
szerepet a fõiskolai könyvtár vállalja. adásul tízmillió forintot.

A pályázat célja a középiskolai és róiskolai Beniczky Péterné

oktatás támogatása, a fõiskolán folyó kutatás, fej- könyvtárvezetõ
leszté~ segí~é~e, közhasznú tájékoztatás (nyilvá- .'tr 'ti. '.,., \.C .'c
nos konyvtan feladatként). ., -,;\ ., ,.\

,
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~ '1I Közhírré tétetik -Postánkból "

Az ötvenéves bonyhádi vek világába zártan érzi valójában a legszaba-
k "" , k "" "" , , dabbnak magát.

onyvtar oszontese-;: Bizonyára szerencsés vagyok, amiért kora
gyermekkorom óta szabad átjárásom van a léte-

Hogy mennyi fél évszázad, arról szerencsére zõ világ és a könyvek világa között. Útlevelem-
fogalmam sincs. Az én tudatom egyenlõre alig ben pedig egyre több a pecsét. Jártam már
több mint huszonöt évet képes átfogni, hiszen LilIiputban, a téli berekben, voltam a Marson,
eszmélésemet, elsõ, tisztán felidézhetõ emlékei- idõztem Dél-Amerika esõerdõiben és a Tüske-
met a hetvenes évek közepére teszem. .várban, barangoltam a Száz Holdas Pagonyban,

s titkos megfigyelõként ag-
gódtam Robinsonért lakat-
lan szigetén, vagy éppen
bolyongtam a roxforti va-
rázslóiskolában.

Szenzációs az érzés,
hogy utazásaim során olyan
barátok voltak útitársaim,
mint Winnetou, Luke
Skywalker, D' Artagnan,.Holden Caulfield, TutajoS ;c
vagy aKis herceg, esetleg
Tímár Mihály, Pongrácz
István vagy Hary Potter, sõt
McMurphy a diliházból, és
sorolhatnám...

Bizonyára nagy kegyelt-
je vagyok a sorsnak, ami-
ért még igazi eszmélésem
elõtt ide, a Perczel-kertbe

Ennek csak annyiban van jelentõsége, hogy költöztünk, így aztán nem választott el jelentõs
egy-két röpke év különbséggel ez arra az idõre földrajzi távolság sem ettõl a könyvtártól, amely
esett, amikor megtanultam olvasni, amikortól a -mint tudjuk -ötven esztendeje áll a nagyérde-
könyvek mondatlasszóinak segítségével befog- mû olvasó publikum szolgálatára.
tam magamnak a meséket, verseket, mondóká- Tudom én, hogy ötven, de nem megy a fe-
kat, majd késõbb a kalandregényekben már a jembe. Nekem csak huszonöt év. Csak ennyi
prérik vadlovait is, s ezzel a kötelékkel csim- jutott eddig ebbõl a könyvtárból, meg az iroda-
paszkodtam az univerzum távoli bolygói felé lomból. De azért elégedett vagyok, mert ez a
száguldó ûrhajókba, míg szép lassan rá kellett negyed század milliónyi csodát tartogatott szá-
jönnöm, hogy nem is én ejtettem foglyul a vilá- momra, s nem csak olvasmányélményekben.
got, hanem magam váltam az olvasás rabjává. Amikor kissrácként szinte bentlakó voltam a

i Olyan rabságba estem, amibõl nincs menek- gyermekkönyvtárban, az a felnõttek számára
vés. Egyben olyanba is, aminek tömlöcébõl nem veszélyes övezetnek számított. Régi önmagamon
is akar szabadulni az, aki az irodalomba, a köny- is mosolyogva emlékszem, hogya gyer-

mekkönyvtárosok nem csak szakmai feladatai~-
* A jubileumi ünnepségrõl következõ számunkban nak voltak kénytelenek élni, mert ~éha a.zt IS

bõvebben is beszámolunk. katalogizálniuk kellett, hogy melYik renltens
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gyerkõcöt hány percre számûzték, s fél óra alatt Két reflexió
1: akár ötször-hatszor is felelniük kellett a vissza-
I:i vágyóknak, hogy hány perc van még vissza a egy TQM tanfolyamhoz

1 ' jogos büntibõl.

;1, I Mert igazi büntetés volt az, ha innen leve- A kisalfóldi könyvtárosegyesület 2002 végén,;1 

! gõzni küldtek valakit. Mert nagyon jó volt a :QM ta?f?l~amot sze~ezett: tizen,nyo~c h,azai
1:1: könyvtárban idõzni órákig, Néha pár perccel es szlovaklal magyar konyvtaros reszvetelevel.

::' záróra utáni g is amikor a felnõtt részle g felõl A tanfolyam elõadója dr, Skaliczki Judit és
f.' ,
!:, már Zsuzsa néni porszívójának zaja hallatszott. Zalainé dr, Kovács Eva volt. A képzésrõl mgr.

~
Mert ' , It .tt b t d '1 t ' , t " Serédi Ildikó, a révkomáromi Duna Menti

1" JO vo I szom a e u an SZInes ev en .., " "
nézni a mesefilmeket ert ., It tá .' t '- Konyvtar munkatarsa es dr, Horvath Sandor

I , S m JO vo rsasja e D k " . v , . K..,. 'h' 1' k otj ' a'tszanl' A ,rt ' rt ., It bb k " ornon os, agyon arosl onyvtar Igazgato e-
: .ze IS, me Jo vo e en a onyv- "", .
, ta' rban az ' d k 'k k ., k . t lyettese keszltett vIsszapIllantast, hangulat jelen-

: i er e es mese, Isregenye, Ismere -,
; 11' terjesztõ kiadványok, a színes újságok között test.

i;! '1 turkálni, azokba beleolvasni, majd végül egy- ...",
II két érdekes könyvet kikölcsönözni. "Lesz maga juszt IS az enyem...

i A k.. yvt ' tth It k.. t ' k (Reflexiók egy minõségmenedzsment-on ar o onom vo , a onyv aroso , .,
pedig kedves felnõttek, akik a könyvek birodal- tanfolyam apropOjan)

mában épp úgy jó túravezetõnek számítottak, ..,. ,
mint ahogy - zt b " zk ' ' ll 'th t - b ' 1-Hogy kIcsoda lesz juszt IS a mIenk? A poten-

s e us en a I a om Iza .' 1' 1 , , h ." kmas bara' tk ' t .' llt ' k h lyük' t Cla IS o vaso, termeszetesen, Iszen az o egye-
en IS mega a a ee, ., ' II k ' b ." 1.
.., " ,Iert sza un fIng e nap mint nap, az o e Isme-

Hogy ml~ IS emlItette~ az ~lobb; Azt talal- rése, elégedettsége, belénk vetett bizalma a tét.

~m, mondam, ?o~.y ~lvaso publIkum. Bevallom, S hogy ezt megszerezzük, nem kell feltalálnunk
hibaztam. Talan Inkabb azt kellett volna monda- a spanyolviaszt és rafinált technikákat alkalmaz-

no~: h°f!;'! eg;yebek mellett ~lvas? .közönség. Me~ nunk. Gondoljunk csak az ántivilágbeli sikeres
aki ~d~ j,.ar~ eszre se~ ves~~, :n,~s zeneh~llgato, és népszerû boltosokra, vállalkozókra. Azt tet-

~ozl?,eZ;O~ rn,temet~zo, kut;ato, ~o-j:gyzetel~, tanu- ték, ami a minõségi szolgáltatás lényege: gyor-

~o, kla~II~!atogato, bes,zelgeto: .ve~eredme?yben san és korrektül szolgálták ki klienseiket. Ha a
m~orm~lodo, gondolko~o ,ember;e ~alha~ ha Igy~~- könyvtáros szakma kép.viselõi is tudatosítják,
szik,mm~~l ~ leh~to,segg~l :lm, amIt ez az.ot- hogy munkahelyük egyfajta "intellektuális ve-
veneves mtezrneny kmal szamara. gyesbolthoz" hasonlatos, ha idejében lerángat-

Az a legjobb az egészben, hogy az elmúlt hatóak a köny\ttártudomány emelkedett piedesz-

ötven, nálam pedig huszonöt évben ez az intéz- táljáról, jövõnk tán nem reménytelen. Ugye fe-

mény bizonyította, hogy gazdasági és ktrlturális, lesleges külön hangsúlyozni, hogy az effajta
politikai és társadalmi nyavalyáknak szinte fittyet szemlélet megvalósításának a masszív lexikális

hányva képes fejlõdni, s nem csak a korral igyek- és szakmai tudás kell hogy legyen'az alapja,
szik lépést tartani, hanem e mellett megmarad Ez a fajta könyvtároskép, ~gy tapasztalom,

emberközeli, segítõ, közösségi élményt nyújtani nem feltétlenül népszerû, sok kolléga szemében
képes intézménynek, amiben a látogató otthon akár tekintélyrombolónak is tûnhet. Annál na-
érezheti magát. gyobb örömmel és megelégedéssel konstatáltam,

Bízom benne, hogy amikor képes leszek fel- hogy a gyõri továbbképzés két elõadója némi-
fogni, mennyi is az ötven év, majd elõáll egy képp hasonlóan gondolkodik. Már a témák -

fiatal, és hozzám hasonló õszinteséggel közli az úgymint: könyvtári minõségfejlesztés, minõség-
akkori ünneplõ társasággal itt, hogy neki is fon- biztosítás, teljesítménymérés, szolgáltatásme-
tos a könyvtár. nedzsment... -sejteni engedték, nem jöttünk

E k.. t ' A . k.. t ' nk A b h ' hiába,
z a onyv ar. ml onyv arn. ony a- ,. , ,

d. S 1 ' 1 v , . K.. tá, Ah 1 1 ' b Igen, Itt minden az olvaso körül forgott, erte
I o ymar mre arosl onyv r. o va o an " ,
tth nk gondolkodtunk el kozosen: ml modon tudnank

o onvagyu. , .,. 1 ' 1 ' k ' 1,
hugy javltam a szo ga tataso szmvona an, ogy

Nagy László õ elégedetten távozzék, ugyanakkor elnyerjük a
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fenntartók kegyeit is, s fõként beleegyezésüket dett legyen. De tudjuk egyáltalán, hogy mit akar? I

(meg persze pénzüket) újfajta szolgáltatások be- Azt, hogyelégedett-e? Személyként kezeljük,
vezetéséhez. Ehhez adott szakmai segítséget Judit avagy tárggyá magasztosult (alacsonyodott le),
(dr. Skaliczki) és Éva (Zalainé dr. Kovács), akik csakúgy, mint pl. az egészségügyben a "beteg"-
a maguk laza, közvetlen módján, élvezetesen, nek titulált, arctalan tömeg?
gyakorlatból vett példákkal "megspékelve" ad- A felsõoktatási intézményekben megtanultuk
ták elõ mondandójukat, nem zárkózván el a kri- a szakma részletkérdéseit, megoldjuk részfelada-
tikus hangvételû kérdésektõl sem. Interaktív elõ- tainkat. Akár jól, akár kiválóan. Persze, mindig
adásmódjuk és a gyakorlati feladatok elõtérbe az adott lehetõségek határain belül. De mi lesz
helyezése adta az egész sava-borsát. az egésszel? Mi lesz a szervezettel, mûködik-e

Egy gondom azért még maradt: megtanulha- magától? Persze, hogy mûködik, pláne, ha alkal-
tó-e az olvasó mosolygós, segítõkész, empatikus mas vezetõk irányítják. Miként lehet alkalmas
megközelítése? Vajon mennyit jelent a könY':'tá- vezetõ valaki? Tanulja valahol? Igen. Errõl szól
ros "velehozott" személyisége: a genetikailag be- az élete. Ha a sors úgy akarja, nyitott a szeme a
lékódolt információk, a szocializációja folyamán jó megoldásokra, van fantáziája a fejlesztések-
elsajátított magatartásminták? Meg aztán: ahány 01- hez, realitásérzéke a megvalósításhoz, szerencséje.
vasó, annyiféle elvárás a megfelelõ bánásmódot a megfelelõ körülményekhez, türelme a kudar-
.'Illetõen. Hát, nem semmi! Erzék kell hozzá, meg- cokhoz, bölcsessége a hétköznapi ügyes-bajos
felelõ szenzorok. A többi megtanulható. dolgok megfelelõ kezeléséhez. Szóval, egy egész

Mgr. Serédi Ildikó sor véletlenszerû dolog. Persze van kiválasztó-
dás, szocializáció, vannak minták stb. És így-

Arccal az olvasó felé úgy mûködik a dolog.
Mit tehet ehhez a minõségmenedzsment és a

Könyvtárosnak lenni több mint tény: lelkiálla- hozzá kapcsolódó kiegészítõ ismeretkör? Nos,
pot. Minél hosszabb ideje tart, annál súlyosabb nézetem szerint a kiszámíthatóságot, a stabil

a "mérgezés". Fõ tünete az olvasó iránti elköte- teljesítményt.
lezettség. .Természetesen mondhatnánk: tudjuk, ismer-

Aztán a könyvtáraknak is megvan a maguk jük, hallottunk már róla, de csináljuk is, sõt, mást
sorsa, ahogy dr. Tóth Gyula tanár úr annak ide- csinálun..1(, ösztönösen jobbat/jobban; avagy nem
jén egy tanulmánya címében megállapította. A csináljuk, mert az egész csupán egy új, divatos
két dolog persze összefonódik, pláne, hogya szakmai ideológia. Esetleg ha kell, orwelli
könyvtárak.at könyvtárosok irányítják. A könyvtár "duplagondollal" átvess~ a nyelvezetét, a gya-
és a könyvtáros együtt gondolkodik önmagáról korlat meg marad. A fõnök homloka szép és
és az olvasóról. Szolgáltat számára, hiszen érte fényes, gondolata minõségtõl éles, a beosztott a
van. Ráadásul a könyvtár is csak egy szervezet, pult fölé görnyed, az olvasó meg azt kapja, amit

annak minden nyûgéveI. A könyvtáros is csak húsz éve.
ember, annak bújával-bajával. Az olvasóról már Akárhogy is, bizony nem hátrány, ha gondol-
nem is beszélve. kodik, tervez az ember. Ha a saját teljesítmé-

Miként is neveztem? Olvasónak? Lassan pon- nyérõl és az általa irányított szervezetérõl állan-
tatlan, régies lesz ez az elnevezés. Mert aki csak dó, tényszerû visszajelzéseket kap. Néha egé-
audiovizuális dokumentumokat visz, az legfel- szen egyszerû módszerekkel. Nyilvánvaló, hogy
jebb a címkét olvassa rajta. Vagy a feliratos nem kellett feltalálniuk az elõadóknak/szerzõk-
videofilmen, DVD-n a szöveget. Így inkább nek a spanyolviaszt. Egyféle SWOT -analízis
könyvtárhasználónak célszerû nevezni. De szak- elõzményt már Defoe Robinsonja is ismert, ha
mai beszélgetésekben csak maradunk az "olva- szabad emlékeztetnem a hajótörést követõ szám-

sónál". Haladunk a korral, szívünkhöz mé.gis a vetésére.
betûket böngészõ ember áll igazán közel. Azért A dolog varázsa nem az egyediségében vagy
õ is változik, mi is. Ez tagadhatatlan. az újdonságában van. Valójában nem az egye-

Figyelve az olvasó változására (igények, szo- düli járható utat mutatja meg, hanem eszköztárat
kások, lehetõségek), saját változásunkat is "me- kínál a jobb megismeréshez, a fejlesztéshez, a
nedzselnünk" kell, ha azt akarjuk, hogy elége- problémás esetek megoldásához. Nem kell min-

Könyvtári levelez6/lop .2003. febru6r .29-,



I,~!' 

dennel egyetértenünk, "könyv szerint" elfogad- ria adja esettanulmányával, jól használható kér-
,~ ! nunk. Mérlegelhetjük, mit veszünk át belõle, dõíveivel, táblázataival.

i tekintettel szervezeti környezetünk befogadó A könyvet és a képzést ajánlom minden ked-
~ ! készségére. Az egyes eszközöket helyzetünkhöz ves, vezetési és szervezési ambícióval rendelke-
:.j Ii J illeszthetjük, sõt tökéletesíthetünk, tinomíthatunk zõ kollégámnak, és megköszönöm a megyei
~;~.'j rajtuk. Ez felettébb hasznunkra válhat, hacsak könyvtáros egyesületnek, különösen dr. Szabó
~f.:fJ. ; nem es~nk a~ba a hi~á?a, hogy az alapve~õ,en lmréné elnöknek a tanfol~am ~egszervezését.
,1 ,; t szervezes-modszertaru Ismereteket valamIfele Dro Horvath Sandor Domonkos
} '1 ; dogmává merevít jük, és szemellenzõsen követ-

: kezetes (de célját tekintve téves) alkalmazásuk- Kultúrpalota könyvtárral
l kal valójában nagyobb kárt okozunk, mint
I amennyi hasznát látjuko Átadták Balatonalmádiban

Ehhez persze az kell, hogy idõszakonként az új Városi Kulturális Központ
felvetõdjön bennünk a kérdés: Biztos, hogy olyan , K o, t ' t.'

1 "k"d" k h t ' k? M dh t es onyv ara
" , JO mu o un , a ogy szere nen. egenge e-
: jük magunknak azt a luxust, hogy esetrõl-esetre A kult ' " h ' k I 'd ' t '"
! . b '1" d nk? h 1 " h II ' ura napja oz apcso o oan ava ounnep-

"rutm o öntsü. BIztos, ogy e so a asra , Ol tt B l t rt ., b I ko .." , seg zaj o a a a on-pa I varos an, me yne
remek szakmaI ötletünk kivrtelezheto es nem cse- 1 ,., ~ 1, . t " lt " tt 'k o t ' '

yt",. , , po garal ZSUIO aslg meg o o e az mezmen o
relheto egy jobb, gazdasagosabb, humanusabb, V It ' . 1 1 . b I " g ' I Ot Ok ' a' llamt itka'

r (d1, ,th 'bb b 1 ' , ? K Il " ., o esje en egI eu YI po II al r.
megva OSI ato st. a ternatIvara. e oen Ige- K t ' t v' 1 ' P '1 T ' b ) I o t ' .,

" on ra ~aro y es a 1 or, va amm regl es
nyesek vagyunk szervezetünk szmvonalara? Kor- , . 1 , t (d K ' . L ' 1 , e's P d, , ." " , ,Uj po garmes er ro ereny' asz o an ur
re~llteljük ~eg sz,em~lyes mmo~e~nke!? Ugy Ferenc) méltatta a hétszázmillió forintos beru-
velem, ha mar e kerdesek felveteselg eljutunk, h " b ' I 1, It 1't 't ' yt 1

ak kil " .nk k " zakm ' Ûk' "d ' azas o megva osu e esI men, ame y mos-
vann atásal a orszeru s al m o esre. tantól ntegrált szervezetben szolgálja a népsze-

A tanfolyamon ismertetett elemzési és terve- "" d':l "h l k .." I "d ' 't'o
h ok 'k II h d ,. k '" ru u uo ey ozmuve o ese.

zesl tec ru a ame ett, ogy öntesI "man ot A ' . P ,. 'tt gú 'ult falai kö. 1 th k h ' k ' d , kb 1, , regl annorua e erem me ~ -
je e~ etne a ~e ~z er ~se en, meg ataso~ zött 250 négyzetméteres nagyterem, nyolc klub-
szerInt egy kevesse hangsulyozott, de nem ala- S ob 'o, e (300 2 ) Tou rinform iroda

b Ih " h 1 ." h ak A ~ 1 d k z a, vlzlmuz um m ,

ecsü eto aszonna IS jar atn. le a ato (140 2) k ' , "' tt k tt lega'ns elhe, ,.. m , avezo es e erem apo e -
közös megol?asa, ~ eg~~es e!en:zes Ig~zl cso- lyezést. .
portmunka, es a resztvevok szamara segIt meg- A városi könyvtár 550 m2 alapterületet tudhat
érteni a ~égeredmé?yb:~ megformált döntés magáénak, kár, hogy három részre szétszakítva.
környezetet, mozgatorugolt, ezzel közelebb hoz-
va õket ahhoz, hogy ezt a döntést õszintén elfo-
gadják, ugyanígy tolmácsolják kollégáiknak, és .o
ezzel a lelki viszonyulással mûködjenek közre Fábiánné Sáray Anna átveszi Pál Tibortól a

megvalósításában. belügyminisztérium ajándékát
Nem akartam hosszú tanfolyami ismertetõt

írni, így csak benyomásaim tolmácsolására töre-
kedtem. A tanfolyam ismeretanyagát egy rövid
cikkben nem lehet összefoglalni, Aki ismeri,
annak szükségtelen, aki nem ismeri, annak túl-
zott leegyszerûsítés lenneo A tananyag kritikai
elemzése pedig meghaladja szakmai kompeten-
ciámat. Mindenesetre úgy érzem, kiváló eszköz-
tárat kínál a humán jellegû fejlesztésekhez. A
képzés az akkreditált tanfolyamok között is sze-
repel, anyagának java pedig dr. Skaliczki Judit
és Zalainé dr. Kovács Éva Minõségmenedzsment
a könyvtárban címû könyvében is olvasható,
melynek gyakorlati illusztrációját Ramháb Má-
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Az utca~?nton ~!he!yez~edõ ~~ln,õtt részleg ~70 Látogatóként a Hallgatói !

m2-en vIlagos, Jol attekmtheto terrel, de mmd-
össze huszonkét olvasói ülõhellyel és egy elavult Információs Központban
számitógéppel próbálja kielégíteni a nyitás óta
napról-napra rohamosan növekvõ használói igé- A fenti, célszerûen rövid címet a következõkkel
nyeket. Remény van arra, hogy az Infomlatikai és kell mindenek elõtt kiegészítenünk: a Kempe1en
Hírközlési Minisztériumhoz benyújtott pályázat Farkas Hallgatói Infomlációs Központba a Ma-
elnyeréséveI Balatonalmádi lekerülhet az internet gyar Könyvtárosok Egyesületének Mûszaki
nélküli városi könyvtárak szomorú listájáról. Az Könyvtáros Szekciója szervezett látogatást. Ez a
olvasóteremnek kinevezett, 70 m2-es szoba egy szekció persze nemcsak mûszaki könyvtároso-
folyosóval odébb, a vízimúzeumhoz hasonlóan, kat tömörít, hanem számos más területen -így
egyelõre nem mûködik rendeltetés szerûen. pl. a temlészettudományos és az orvosi könyv-

A gyerekek sajnos félalagsori helyre szorul- tárakban -dolgozó könyvtáros okat is.
tak, a központi raktárral együtt. Összeköttetés -Sokan jöttek el, hiszen a Kempelen Farkas
csak az utcán át lehetséges. Ez különösen a rak- Hallgatói Információs Központ (rövidebb nevén:
tári kérések teljesítését teszi nehézzé. Biztató HIK) az Országos Mûszaki Infomlációs Köz-
azonban -s ez hosszú távra megoldhatná az pont és Könyvtár egykori épületében (a VIII.
elhelyezési gondokat -a korszerû, úgynevezett kerületben, a Reviczky utca 6. szám alatt) talál-
tömör raktár (gördülõ állványok) beszerelésének ható. A népes, mintegy száz fõt számláló cso-
ígérete. portban ott voltak az OMIKK hajdani és a BME-

Arra is van remény, hogy a homlokzati felirat OMIKK jelenle'gi munkatársai közül is jóné-
és a megfelelõ nagyságú eligazító táblák márci- hányan. Az érdeklõdés persze egyaránt szólt a
usra a helyükre kerülnek, megkönnyítve az el- megújított épületnek és a benne mûködõ intéz-

igazodást a sokfunkciójú, erõsen tagolt épületben. ménynek.
Kedves színfoltja, mintegy jelképes üzenete volt A HIK az Oktatási Minisztérium háttérintéz-

az avató ünnepségnek, amikor Pál Tibor államtit- ményeként a magyar felsõoktatást szolgálja. A
kár a Belügyminisztérium ajándékaként Fábiánné központ a látogatók számára 2003. január 3-án

Sáray Anna könyvtárvezetõnek a nagyközönség nyitotta meg kapuit.
elõtt átadta Ash Russe/ A világ nagy csodái címû, A HIK felhasználója a felsõoktatási intézmé-
reprezentatív ismeretterjesztõ könyvét. nyek oktatója, tudományos kutatója és hallgató-

Nagy sikert aratott Koncz Erika, a Nemzeti ja, valamint az oktatásban, a tudományos kuta-
Kulturális Örökség Minisztériumának helyettes tásban, továbbá a felsõoktatási intézmények fel-
államtitkára, aki a könyvtár tulajdonbélyegzõjé- adatainak megvalósításában közvetlenül részt
vel ellátott Márai-kötetbõl olvasott fel, mellõzve vevõ foglalkoztatott lehet.
a hivatalos, megszokott beszédet. A HIK felhasználóinak regisztráltatniuk kell

Színesítette az ünnepet Ko/ti He/ga színmû- magukat. Az éves regisztrációs díj hallgatók
vésznõ és a Városi Vegyeskar szereplése. Kuti esetében 920 forint; az oktatók, kutatók és a fel-
Csaba, a megyei közgyûlés elnöke pedig képzõ- sõoktatási intézmények más munkatársai 3200
mûvészeti tárlatot nyitott meg, már amennyire forintot fizetnek regisztrációs díj ként.
ezt a helyszínül szolgáló, zsúfolásig megtelt elõ- Az érvényes diákigaz01vánnyal rendelkezõ

csarnok egyáltalán engedte. hallgatók (egyetemisták, fõiskolások) belépõkár-
A kétségtelenül meglevõ, de részben orvosol- tyája maga a diákigazolvány, míg az oktatók,

ható hiányosságok ellenére a látogató azzal a kutatók vagy a hazai felsõoktatás résztvevõi saját

jólesõ érzéssel fogadja az ifjú város újszülött HIK-kártyát kapnak.
gyermekét, hogy nem kis helyi erõfeszítéssel Az egykori épületegyüttesbõl -mint HIK -

olyan közmûvelõdési intézményt sikerült meg- egyelõre a Reviczky utcai szárny mûködik, a
valósítani, amely szolgálhatná a város polgárait Múzeum utcai részben a továbbiakban (a rekonst-
szellemi és részben testi táplálékuk megszerzé- rukció második ütemében) rendezvény- és kon-
sében. ferenciaközpontot alakítanak ki.

Ez pedig mindenképpen nagy eredmény! A Reviczky utcában a hajdani Károlyi-pa10ta
Halász Béla istállóinak helyén alakították ki a büfét. Ehhez
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;, 1 : csatlakozik a tágas, üvegtetõvellefedett egykori
1 I

:1'\ ! udvar; így alakítottak ki egy nagy, mozgalmas
:::. : belsõ teret, hasonlóan ahhoz, ahogy ez a Fõvá-

: rosi Szabó Ervin Könyvtár esetében is történt.
i Ennek a térnek fontos eleme két hidraulikus mû-
! ködtetésû (csendes járású) látvány lift, az épület

I I \ I ! ; mind~~ n~ilv~,nos része mindenki számára jól

~" ;' , megkozelttheto.
l A számítógépes termekben húsz-negyven
'.~;":-~ gépet helyeztek el. Egyszerre összesen négyszáz

\1 fi" tk ' b fi d .., , ' h ' ,
~t,~; o epes e oga ru az mtezmeny, es aromszaz
i..." számítógép van. A felhasználók rendelkezésére
, álló számítógépek hardver konfigurációja egy-

séges. Fõbb jellemzõi: P4, 1800 MHz processzor,

.256MB RAM, CD-ROM, hangkártya, fülhallga-
tó, 15" LCD vagy 17" CRT monitorok. Mivel a
felhasználók beléptetése smartcard és diákkár-

: tya alkalmazásával történik, minden géphez kár-
tyaolvasó berendezést építettek be a billentyû-
zetbe. A gépek kiválasztásánál fontos szempont
volt az alacsony zajszint.

A HIK-ben már sok minden mûködik, de még
többet beszélhetnénk a tervekrõl, amelyekre fõ-
ként majd megvalósulásuk után lesz érdemes
visszatérni.

A HIK könyvtára az épület földszint jén, a
valamikori ebédlõ helyén található. Jelenleg még
folyik a berendezése, belsõ terének kialakítása.
A regisztrált látogatók itt választhatják majd ki
az OP AC-ból vagy a polcokon elhelyezett köny-
vek közül azokat, amelyeket olvasni kívánnak.
Egyszerre legfeljebb három könyv és egy CD-
ROM lesz kikérhetõ és használható a teljes nyit-
vatartási idõben, az épület bármely részében
helyet foglalva. A könyveket csak helyben lehet
olvasni, az épületbõl nem lehet kivinni, visz"ont
a könyvesboltban meg lehet vásárolni. -' ., ' .,

A könyvtári állomány a tervek szerint három- (Horváth János felvételei)

százötven polcfolyóméteren 14 ezer kötettel áll ra a legfontosabb kiadványokat tartalmazza, kö-
majd olvasói rendelkezésére. Ennek közel felét zöttük számos olyan adatbázis is fellelhetõ, amely
szerezték már be. A HIK könyvtárának gyûjtõ- az Elektronikus Információszolgáltatáson (EI SZ)
köre valamennyi tudományágat felöleli. A saját keresztül nem érhetõ el.
fejlesztésû, HUNMARC-alapú OPAC-ban szer- Az EISZ meghatározó szerepet játszik a HIK
zõ, cím és tárgyszó, valamint kiadási év szerint életében, hiszen elérése egyike a központ leg-
lehet keresni -akár már a központba érkezést fontosabb szolgáltatásainak. Az EISZ keretében
megelõzõen is, hiszen a katalógus onó-line for- jelenleg hozzáférhetõ a Web of Science, a
mában bárki számára hozzáférhetõ lesz a HIK Science Direct, az Akadémiai Kiadó Rt. folyó-
internetes honlapján. iratai, szótárai, tesztre készen programja és az

A könyvtár gyûjti és használatra kiadja CD- Arcanum kiadványai. A szolgáltatások körének
ROM adatbázisait. A kézszázharminc CD-ROM- további bõvítése (például az MTI adatbázisával)
ból álló gyûjtemény a hazai felsõoktatás számá- a közeljövõ tervei között szerepel.
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A számítógépek persze szövegszerkesztésre, Az InfomJatikai és Hírközlési Minisztérium
táblázatkezelõ programok használatára, inter- támogatása: 200 millió Ft
netezésre, CD-írásra, szkennelésre stb. is hasz- Az üzemeltetés költségvetése/év: 20000 FtlIáto-
nálhatók. gató

A nyomtatás tíz oldalig ingyenes. Két saját Az üzemeltetés ~öltségvetése/óra: 133 Ft/láto-
könyvet, jegyzetet hozhatnak be az olvasók. gató/óra -

A HIK jelenleg hétfõtõl szombatig 8-tól 22 A potenciális látogatók száma: 10000 fõ/hét
óráig tart nyitva. A tartózkodási idõ nincs korlá- A HIK munkatársainak száma: 70 .
tozva, amennyiben azonban egyidejûleg négy- (Forrás http://www.hik.hu/)
százan lennének az épületben, az egyes felhasz- Koltay Tibor
nálók ott-tartózkodását korlátozni kellene, de eb-
ben az esetben is legalább három órát használ-
hatnák a HIK számítógépeit. Családi szombatok

A gy~,mJek~s fiatalok a .gyermekmegõrzõben a Fõvárosi Szabó Ervin
hagyhat ják majd gyermekeIket. A gyermekmeg-
õrzõ márciusban nyílik. Könyvtárban

Azt a temJet, amely az OMIKK volt folyó- .

irat-olvasójának adott helyet, már rekonstruál- Hazánkban a polgárosodás folyamata nemcsak a
ták. Eredeti formájában, a falak faborításával és gazdaság, de az egészségügy területén is szám-
a mennyezet-faborítást (megtévesztésig) utánzó tal an változást hozott.

I gipsz-stukkójával látható, egyelõre üresen. Nap mint nap szembesülnünk kell azzal a
Az épületben korszeru, az utcáról is megk?- ténnyel, hogy a korábban ingyenes egészségügyi

zelíthetõ fénymásoló szalon mûködik. TervezIk ellátás komoly pénzbe kerül. Ezzel találkozunk
könyvesbolt, valamint hallgatói információs pont a médiában, amikor arról olvashatunk, hogy az
kialakítását, ahol a hallgatói léttel kapcsolatos összes eddig jól prosperáló egészségügyi létesítmények
információ elérhetõ, a kollégiumi elhelyezési leh~- sorra ellehetetlenülnek, ezt tapasztaljuk, amikor
tõségektõl kezdve, a munkavállalási lehetõségekig a különféle alapítványok jó szándékú adakozó-
-ez a szolgáltatás országos szintû lesz. kat keresnek egy-egy élet megmentésére szük-

A HIK látogatóinak száma jelenleg napi séges beavatkozás fedezetére, de saját bõrünkön
nyolcvan fóre tehetõ, most ~észülnek egy átfog~ is észlelhetjük, amikor akár csak egy kis megfá-
kampányra, hírverésre, elsosorban a budapestI zás kapcsán a patikában a gyógyszerszámlával
felsõoktatási intézményekben. szembesülünk.

Az aktuális politikai vezetés legnagyobb igye-
Adatok a HIK-rõl kezete ellenére sem lehet egy zárt kasszás költ-

ségvetésbõl minden szinten maximális ellátást
A mK avatásának idõpon~a: 2002. december 12. biztosítani.
Tesztidõszak: 2002. december 13-20. Mit tehetünk a költségek csökkentése érdeké-
A HIK megnyitásának idõpontja: 2003. január 3. ben? A legolcsóbb ellátás minden szempontból
Nyitvatartási idõ: hétfõtõl szombat~g a megelõzés, a költségigényes probléma .Iehetõ-

8-tól 22 óráig ség szerinti elkerülése. Sok súlyos beteg szájá-
A HIK teljes területe (a felújítás elõtt álló ren- ból hallható, hogy "nem ittam, nem dohányoz-
dezvényközponttal együtt): 6500 m2 tam normális életet, éltem mégis..." A betegsé-
A HIK területe (Reviczky utcai, most átadott gek' egy jelentõs része sajnos nem kerülhetõ el,
szárny): 4300 m2 mégis vannak olyan esetek, melyeknél kellõ
A HIK befogadóképessége: 500 fó odafigyeléssel, idõben történõ észlelésseI a ko-
Az olvasótermek száma: 13 molyabb gondok megelõzhetõk. Erre irányulnak
Az oktató termek száma: 3 a különféle, egészséges lakosságon végzett szû-
A számítógépes férõhelyek száma: 300 rõvizsgálatok, valamint az egészségnevelés mi-
A Reviczky utcai szárny (HIK) átalakításának nél szélesebb körû kiterjesztése.
költsége: 1,5 milliárd Ft Ez utóbbi a célja egy könyvtárosokból, orvo-
InfomJatikai beruházás: 500 millió Ft sokból spontán módon verbuválódott kis csapat-

"~:~~ 
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il: , nak. Lelkes tevékenységüknek a szépen felújí- Ezek a laikusoknak szóló, közérthetõ elõadá-
I : tott Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár adott ott- sok egy ilyen látogatott helyen, mint a Fõvárosi
: i hont. Az elmúlt fél évben foglalkoztunk az egész- Szabó Ervin Könyvtár, egy lépést jelenthetnek a

i séges életmóddal, a szûrõvizsgálatok fontossá- fenti célok megvalósítása felé.
J i gával. Minden hónap harmadik szombatján, délelõtt
i : Szeptemberben a szájápolás legfontosabb te- tizenegy órakor kezdõdik a "családi szombat",
:' endõivel ismerkedtünk meg, októberben testi- ahol az aktív korosztály, a nagymamák, nagypa-

lelki problémák összefüggéseirõl beszélt egy pák, idõsek és fiatalok mellett az apró gyerme-
pszichoterapeuta. Novemberben az érbetegségek- kek szórakoztatására is gondoltak. Amíg a ki-
rõl volt szó. "A népesség egészséges állapotá- csik a gyermekkönyvtárban játszanak, alkotnak,

i nak javítása nagymértékben rugg a megelõzéstõl, felügyelet mellett szórakoznak vagy fejlesztik
~'; !. valamint a betegségek mielõbbi felismerésétõl. Ez képességeiket, addig a felnõttek számára tartott
'i azért fontos, hogy idõben megfelelõ ellátást lehes- egészségmegõrzõ programok segítséget próbál-
; \ sen nyújtani" -mondta egyebek közt dr. Sándor nak nyújtani az ezredforduló stresszeI teli élet-

:.ij .István. formájánaktúléléséhez.'1 ' Dec~~b~~ 21-én a té~a a ma~as .vérnyomás .Olyan,korban élünk, amikor.a fes~~,tség, t~!-

j volt, eloadoja dr. Hankoczy Judú foorvos. Dr. hajszoltsag mellett gyakran nInCS ldonk sajat
Lõrinczi Sándor érsebész megjegyezte: "A hét- problémáink észlelésére, sokszor nem tulajdoní-
köznapi munka során nagyon elszomorító, de tunk jelentõséget -tudatlanságból, vagy egysze- .

I gyakorta tapasztalom, hogy váratlan, veszélyez- rûen idõ hiányában -olyan dolgoknak, amelyek-

tetõ kórképek hátterében kezeletlen vagy elégte- kel a jövõnk, egészségi állapotunk, vagy egy-
lenül kezelt magas vérnyomás áll". szerûen jó közérzetünk zálogát biztosíthatnánk.

A következõ kérdésekrõl beszélgettünk: Mi- Az egészségmegõrzõ program keretében le-
kor magas a vérnyomás? Kell-e kezelni a magas hetõség nyílik személyes beszélgetésekre az or-
vérnyomást? Miért hívjuk néma gyilkosnak? Mi vos-elõadókkal az egészséges életmódról, azok-
az összeruggés az életmód és a magas vérnyo- ról a figyelmeztetõ tünetekrõl, amelyek észlelé-
más között? sel(or orvoshoz kell fordulnunk, mielõtt még ko-

Januári téma: a. májbetegségek. "Örömmel molyabb baj következhetne be.
látom, hogy a média az utóbbi idõben egyre több A tudás hatalom, tudásunkat fordítsuk saját
figyelmet szentel az egészség megõrzésének, magunk és k;örnyezetünk jobbá tételére, ezzel
mégis azt gondolom, az emberek többsége még nemcsak pénzt, d~ életminõséget is nyerhetünk.
mindig keveset tud a betegségek megelõzésének (K. K.)lehetõségeirõl. Mint a Szent László Kórház .

hepatológiai osztályán dolgozó belgyógyász, nap Könyvtárosasszisztens-
mint nap találkozom olyan betegekkel, akik ar- ké pzésról számolnak be, hogy nem ha'llottak még a .,

vírusos hepatitisek veszélyeirõl, a lehetséges a BME OMIKK-banvédõoltásokról. Nemcsak a vírusok, de az alko- .

hol és a drogfogyasztás veszélyeire, májkárosító Mindössze fél év kihagyás sal folytatódott 2002-
hatására is fel kell hívni a figyelmet. Tapaszta- ben a könyvtárosasszisztens-képzés a Budapesti
latunk szerint nem lehet eleget beszélni ezekrõl. Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Orszá-
Természetesen az egészség megõrzésének egyéb gos Mûszaki Információs Központ és Könyvtár-
Iehetõségei, a helyes táplálkozás, a sport, a szû- ban. Mivel az OMIKK-ban 1956 óta folyamatos
rõprogramokon való részvétel fontosságát is tu- volt az aktuális rendeletek által elõírt szinten a
datosítanunk kell az emberekben" -mondta el középfokú szakemberképzés, ez a tevékenység
vendégünk. országos szakkönyvtári feladatként az integráci-

Február 15-ei programunk témája a diéta volt: ót követõen is alapfeladataink között maradt.
a cukorbetegség és a diéta; magas koleszterin, a Az átszervezések és a költözések miatt 2001
magas zsíranyagcsere-értékek esetén alkalmazott õszén még nem tudtuk a képzést megindítani,
diéta; a daganatos betegségek és a diéta; egyéb erre leghamarabb 2002 februárjában kerülhetett
diétás tanácsok. sor. A tanfolyamot a szakma "nagy öregje",
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I
latát, hatékonyságát és eredményességét viszony-
lag tárgyilagosan ítélhessem meg.

A 2002 novemberének végén OKJ-vizsgával
befejezõdött tanfolyam az általam megtapasztalt.
azon képzések sorába t~rtozik, an'Telyek sok te-
kintetben számomra a legemlékezetesebbek.

Az intézet körülményeihez képest igen ala-
pos, átgondolt, odaadó és nem utolsósorban ru-
galmas szervezõi háttérmunka biztosította a tan-
folyam munkájának zökkenõmentességét és ha-
tékonyságát. A tanfolyam vezetõjére nem kevés
feladat hárult. A képzés színhelyéül szolgáló

.Gyorskocsi utcai épület egyik IV. emeleti helyi-
sége -bár otthonos miliõt teremtett a hallgatók
és az elõadók számára -több szempontból ki-
csinek bizonyult. Ez elsõsorban a számítógép-
park méretében és a helyhiányban mutatkozott
meg: nem lehetett annyi számítógépet telepíteni,
mint amennyi a csoport létszáma volt (azaz két
hallgatóra jutott egy számítógép). A tananyag
elsajátításához szükséges dokumentumokat rend-

szeresen és idejében megkaptuk.
Nem volt egyszerû feladat az elõadók mun-

kájának összehangolása sem, hiszen az oktatók
különbözõ intézményekbõl (többek között az
Országos Széchényi Könyvtárból, a Fõvárosi

Mártyán Gyula szervezte meg és indította el. Szabó Ervin Könyvtárból) kerültek ki, és idejü-
Tele volt tervekkel, amikor február végén kap- ket gyakran befolyásolta váratlan, egyéb irányú
tunk egy telefont a családjától, hogy nem tanít munkahelyi elfoglaltságuk is. Ezekre a problé-
többé. mákra mindig sikerült áthidaló megoldást találni

Több mint negyven év alatt könyvtárosok anélkül, hogy órákat kellett volna elhagyni.
százai kez.dték az ismerkedést a szakmával az Ennek köszönhetõen a.tanfolyamot a tematiká-
általa vezetett tanfolyamokon. Ilyen körülmények ban meghatározott idõpontban be tudtuk fejezni.
között kellett "beugranom" a tanfolyamszervezõ Az elõadások és a foglalkozások nagyon jó,
munkakörébe. mondhatni »kollegiális« hangulatban zajlottak.

A továbbiakban az egyik hallgatót idézem, Külön említést érdemel az elõadók többségének
aki március végén csatlakozott a csoporthoz. közvetlensége, segítõkészsége, a könyvtárügy

"Bodnár László magyar-orosz. szakos (és iránti határtalan lelkesedése és odaadása, amit
immár két éve oktatási informatikus végzettség- igyekeztek a hallgatókba is beplántálni. Külön
gel is rendelkezõ) tanár vagyok a kazincbarcikai köszönetet érdemelnek azok az elõadók, akik
Ságvári Endre Gimnáziumban. Abban a szeren- önzetlen módon, szabadidejüket is feláldozva
csés helyzetben volt részem, hogy a BME vállalták, hogy kiegészítõ foglalkozásokkal se-
OMIKK által2002-ben indított keresztféléves gítsenek a szakma minél magasabb szintû elsa-

könyvtárosasszisztens-képzõ tanfolyam hallgatója játításában.
lehettem. Nem véletlenül illettem ezt a lehetõsé- Végezetül néhány szót a tananyag megválasz-
get a »szerencsés helyzet« kifejezéssel. Mint gya- tásáról. A könyvtári területen még kevés idõt
korló tanárnak, a hosszú évek során már jó tucat töltve, úgy érzem, hogyatananyagnak mind az

képzésben, továbbképzésben volt módom részt elméleti, mind a gyakorlati részét sikerült úgy
venni hallgatóként és tanárként is. Így van bõ- megválogatni, hogy abban szinte semmi olyan
ven rálátásom, összehasonlítási alapom ahhoz, »felesleges« nem volt, amire a mindennapi
hogy egy képzés szervezettségi szintjét, hangu- könyvtári munkában ne lenne szükség.,

; -
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11\11, .,..- Néhány gondolat erejéig mindenképpen ki kell. A "Macskavágta" játszóházba minden korosz-

:\ i! térnem a csoport hallgatóira is, hisz az oktatás is tályt vártunk szüleikkel, nagyszüleikkel együtt.
'~ 1 -a neveléshez hasonlóan -bipoláris tevékeny- .A fotókiállításra felnõtt és gyerek is behoz-

~ : ség, azaz, ahogy mondani szokták: mindig ket- hatta macskás képeslapjait, a gazdik pedig ked-
~

1 : i tõn áll a vásár. Kijelenthetem, hogy rendkívül jó venceikrõl készült fotóikat.
,; : volt a csoport szelleme mind az elõadókkal való A rövid, kéthetes elõkészület után mi,
, 1

:1 : együttmûködésben, mind pedig egymás kölcsö- gyerekkönyvtárosok is nagy izgalommal vártuk \
:i ! nös segítésében. a macskák napját január 18-án, szombaton. A .,

i ;1.1; A fentiekre alapozva úgy vélem: a BME bejelentkezett 99 versmondóból 85-en meg is
\~'j: -"'! OMIKK könyvtárosasszisztens-képzõ tanfolya- érkeztek, s két csoportban (1-2., illetve 3-4. i

mán végzett hallgatók olyan mennyiségû és osztályosok) el is mondták verseiket. Az elbírá- :
mélységû szakmai ismeretet sajátíthattak el a lásban a város más gyerekkönyvtáraiban dolgo- I

képzés ideje alatt, hogy a szakmában kivétel zó koIlégák, valamint a foglalkozásainkra gye-
nélkül mindannyian jól meg fogják áIlni a he- rekeket kísérõ óvónõk segítettek.
lyüket." Mindén versmondó gyereket díjaztunk, ezért

:;! i Szeretnénk a munkát hasonló légkörben, a a gyerekek szüleitõl és a pedagógusoktól nagy
j : tananyag lehetõség szerinti korszerûsítéséveI elismerést kaptunk. Az egeret elkapó macskatt ' ~olyta:ni. Várjuk a tanulni vágyókat a 2003 õszén rajz~ az elsõ ?elyezettek",oklevelét" díszítette, s

I ! Indulo tanfolyamunkon! a szovegben IS olvashattak: "Legszebben mond-
:: ' Bodnár László -Viszocsekné Péteri Éva tad versedet, érte jár e köszönet." A második

\ ; helyezettek oklevelén egy vidám cica is társult
Macskák napja az egeres meIlé,a szöveg pedig jelezte "Elmond-I a zalae gersze gi József tad ~zépen versedet, érte jár e ,~öszön~t": A h~r-

madlk helyezettek oklevele ujabb vldam cIca
Attila Városi Könyvtárban képével bõvült, szövege pedig a következõ volt:

, "Kedvesen mondtad versedet, érte jár e köszö-

Könyvtárunk, a gyerekek kérésére -a tavalyi nrt". Az elsõ és a második helyezettek könyvet,
Mackónap sikerén felbuzdulva -macskanapot a harmadik helyezettek könyvtárunk képével
hirdetett. Így aztán 2003 januárjában a macskák eIlátott noteszt kaptak ajándékba.
tartották izgalomban Zalaegerszeg macskás és Azért is írtunk a jutalmazás e formájáról rész-
nem macskás gyerekeit, valamint a gyermek- letesen, mert versenyeinken állandó gond -fó-
könyvtárosokat. leg az elsõ osztályosoknál, de a többi alsó tago-

.Az alsó tagozatos korosztályt a "Dorom- zatosnál is -a díj nélkül maradók elkeseredése.
boI ó" versmondó versenyre vártuk. Minden je- Most minden versmondónk elégedetten távozott.
lentkezõ gyereket fogadtunk, -egyetlen kikötés- A macskaszépségversenyre érkezõcicák gaz-
seI: az általunk ajánlott húsz tételes listáról vá- dáit dr. Götli István állatorvos várta, aki a macs-
lasszanak verseket. A lista célja az volt, hogya katartásról beszélt a gyerekeknek, majd kérdése-
gyerekek jöjjenek be a könyvtárba, vegyék ke- ikre is válaszolt. A közönség már itt elkezdte a
zükbe a könyveket, olvassanak, válogassanak.
Amelyik vers aztán megtetszik nekik, azt el is
mondhatják. Természetesen szerettük volna el-
kerülni azt is, hogy az iskolában megismert ver-
sekkel versenyezzenek.

.A macskaszépségversenyre bármely korosz-
tály nevezhetett tarka, szürke, cirmos, kicsi, nagy
-de mindenképpen számára kedves cicájával. A
jelentkezõknek a veszettség eIleni védõoltásról
szóló igazolást is meIlékelniük keIlett. (ÁNTSZ
elõírás). Ez sajnos behatároIta a jelentkezõk szá-

Imát, viszont az egészségügyi elõírásokat be kel-
lett tartanunk.
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cicákat simogatni, csodálni. Ennek eredményét -iskolák részére biztosítandó adathálózati I

a közönségszavazáson mérhettük le. A gazdik (access) kapcsolat kiépítése az NIIF Program
felmutatták kedvenceiket, pár szóval bemutatták hálózatához, valamint felügyelt adatátviteli szol-
õket, s próbálták meggyõzni a közönséget, hogy gáltatások biztosítása.
érdemes az õ cicájukra szavazni. A nyertesek A pályázat egyik nyertese és egyúttal lapunk
kölyökcicák lettek. Természetesen a felnõtt ci- rangos fõszponzora a MA TÁ V RT. lett.
cák gazdáit sem engedtük el üres kézzel. (A feladat másik részének megvalósítására a

A versengések után a "Macskavágta"játszó- V-COM RT. kapott megbízást.)
házban Lengyák István nagykanizsai pedagógus Az NIIF Iroda és a MATÁV RT. között lét-
huszonhárom-féle macska és számtalan egyéb rejött egy vállalkozási szerzõdés 59 db 64 kbps-
állat szabásmintájávai várta a gyerekeket, s ve- os menedzselt bérelt vonali (MLLN), Flex-Com
zette be õket az állathajtogatás rejtelmeibe. Nagy márkajelû összeköttetés létesítésére és üzemel-
örömünkre szülõk, nagyszülõk, egész családok tetésére; ezek közül 48 db összeköttetés 128
"dolgoztak együtt" Pista bácsival, mint~gy száz- kbps-ra való sávszélesség-bõvítésére vonatkozik,
ötvenen. Közben a jotókiállítast is megtekint- kölcsönösen elfogadott ütemezés szerint, átlago-
hette a közönség. Posztereken találkozhattak san a szerzõdés második évének közepéig. A
kedvenc macskájukkal, Garfielddal is, aki vidá- szerzõdés tárgya továbbá 25 db ADSL 1. s.zol-
man tudatta a közönséggel: "Falom a könyve- gáltatás, valamint kilenc viszonylatban dial-up
ket!" Úgy látszik, a gyerekek követték példáját, internetszolgáltatás létesítése és üzemeltetése.
mert a rendezvényre kiállított cicás könyvek nagy A szerzõdés az aláírás napján lépett hatályba,
részét zárásra kikölcsönözték." Ugyanakkor so- és 2005. május l-jéig marad érvényben. A dial-
kan be is íratkoztak a könyvtárba. up- szolgáltatás idõtartama egy év.

Úgy gondoljuk, a rendezvény elérte a célját. A MATÁV RT. ennek keretében vállalta,
A versmondók között olyan gyerekek is szere- hogy létrehozza az állandó összeköttetést bizto-
pelhettek és nyerhettek, akiket egyébként nem sító adatátviteli infrastruktúrát.
szoktak versenyekre kiválasztani. Aki más mó- A hozzáférési pontokon keresztül Flex-Com
don akart megnyílni, bemutathatta kedvencét és ADSL szolgáltatások esetében folyamatosan
képeslapon vagy fotón, vagy akár élõben is. A napi 24 órában, évi 365 (szökõévben 366) na-
kisállat-kedvelõk figyelmét a szakirodalmi köny- pon keresztül, dial-up internetkapcsolat esetében
vek felõl terelhettük a szépirodalom felé is. A pedig a felhasználó intézmények mindenkori
játszóház, a könyvtárban eltöltött jó hangulatú forgalmi igényeinek megfelelõen biztosítja a zök-
délelõtt segített az eddigi olvasók megtartásában kenõmentes mûködést. A szerzõdésben feladat-

és újabbak becsalogatásában. ként szerepelt
Horváth Anikó -Jagasicsné Bogatin Mária -a teljes rendszer megtervezése;

gyerekkönyvtárosok -a szükséges eszközök és berendezések leszál-
, lítása, helyszínen történõ installálása, üzembe he-

A MAT A V RT. a városi lyezése és távközlési rendszerbe integrálása;

és nagy közsé g i kön yv tárak -~ megren?el?, ill~t;~ a,~ij.el~lt könyvtárak

.szemelyzete reszere a jotállasI Ido alatt konzul-

fejlesztéséért táció biztosítása;
-hálózati felügyelet, hibabejelentõ szolgálat,

A Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési hibajavítás, tervezett és rendkívüli karbantartás
Iroda 2002-ben két szakaszból álló közbeszerzési nyújtása az adatátviteli összeköttetés megfelelõ
eljárást indított, amelynek célja és tárgya a Minisz- üzemeltetése érdekében;
terelnöki Hivatal Informatikai Kormánybiitossága -havi szolgáltatási jelentések készítése a meg-
által, a Széchenyi Terv Információs Társadalom- rendelõ, azaz az NIIF részére.
és Gazdaságfejlesztési Progrmnja keretében A szolgáltatási szerzõdés kiterjedt továbbá a

-a közmûvelõdési könyvtárak, viszonylatokra és a teljesítési határidõkre, az ins-
-kistelepüléseken lévõ közoktatási intézmé- tallációra, az átvételi tesztre, a szolgáltatás para-

nyek számára meghirdetett pályázat keretében métereire, szabványosságára, a rendelkezésre ál-
kiválasztott könyvtárak és lásra, összegezve: a szolgáltatási színvonalra és

-
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:,: " minõségre. A teljes vállalásból54 végponton már Ami a szakmaszeretetet
~2002 júniusáig üzembe helyezték az adatátviteli

infrastruktúrát, További négy helyen kiegészítõ hivatássá változtatja
munkálatok miatt az év végére tolódott a határ-
idõ. Egy helységben, Nyírjákón azonban nincs 2002. december
törzsérpár, tehát a kapcsolat még nem hozható 19-én adta át a
létre. A kedvezményezett 59 intézmény döntõ Nyíregyházi ~~
többsége -szám szerint 51 -könyvtár vagy is- Fõiskola Mate- '.-.~
kolai könyvtár volt. matik~i ~s I~- :

i Mit jelent a korszerû infrastrukturális kiépí- form~~lkal ~nt~-
j tt ' h ' k .." d kl " d " /fi Ih '1' , zet Konyvtar es ; te seg a et oznapI er e o o e aszna o sza- Aik 1 I
; mára? Saját -itthoni számítógépen, ADSL vo- ~ a m

t '

kaz?ttT n-
, , tonl1a I al an-

, nallal szerze~ -tapas~alatom ~la~Jan mondha: székcsoportja
: t, tom, hogy mindent, Kepekkel, abrakkal, hosszu az általuk alapí-
11 ".,t' teljes-szövegû tartalommal megtöltött szolgálta- tott és a könyv-

Il j ;..I tásokat ma már képtelenség nagysebességû adat- tár szakos hall-
.1 i 1 átviteli kapcsolat nélkül fogadni. Ennek híján a gatók által megszavazott Az Év Gyakorlatvezetõje
1 \ sikertelen próbálkozások, várakozások, lefagyá- -2002 Dijat. Az elismerõ címet Bajnok Lászlóné,
ti \ i sok csak növelhetik a még sokakban létezõ a Nyíregyházi Fõiskola könyvtárosa kapta. A tan-
I~I j\ I "minek ez nekünk?"-viszolygást. Ezt erõsítette székcsoport hagyományt szeretne teremteni ezzel

c;\ i! meg a fertõdi Városi Könyvtár (Fertõd, Madách ~ kezde,mé~yez~ssel. Dr; Czeglédi,István !~.tézet-
! '\ l' sétány 1.) igazgatónõje is. A kapcsolat létrejötte Igazgato ve.~emenye szennt a tansze~et"seglto gya-

I (üzembe helyezve 2002. IV. 8-án) óta állandósult k?rlatvezeto~ ,azok az e~be,:ek, akIkto! a hallga-
: .., b ' 1 " k ..' 1' tok megtanulj ak a szakmat. Ok azok, akiknek mun-i az Internet Igenyevete e, nott a onyvtár atoga- k'. 'lkü' l Im '1 t ' ktatás' 1, '1' dh t! '

EI d , .' luk akk ' aja ne az e ee 1 o nem rea lza o a a
; tottsaga. mon asa szennt na or IS gyors, ak 1 tb (J I 1 19 ak 1 tv t " ,tO

" kk " . fi '" fi 1 ik gy or a an, e en eg gy or a eze o segl 1 a
z~ eno~entes~ ~ m onn~clo, org~ ma, am or a tanszék elméleti munkáját. Járnak gyakorlatra hall-
varos mag pontj am akadozik, es meg egyszer sem gatók a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyv-
kellett segítséget, egyé~ (pl. hibaelhárító) szolgál- tárba, a Jósa András Kórház Könyvtárába, az Eötvös
tatást kérniük a MATA V szakembereitõl. József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium, az

A teljesség igénye nélkül néhány érintett he- Apáczai Csere János Gyakorló Általános Iskola, a
lyiség azok közül, amelyeknek olvasói/lakói a Nyíregyházi Fõiskola és a régi Mezõgazdasági Fõ-
Széchenyi Terv Információs Társadalom- és iskola -amely 2000, január 1-jétõl a Nyíregyházi
Gazdaságfejlesztési Programja keretében része- Fõiskolához tartozik -könyvtárába.)
sülhetnek a világháló nyújtotta ismeretekbõl, Az igazán kedves, bensõséges ünnepség után
érdekességekbõl: Kisbajcs, Fityeház, Beled, készíte,ttem interjút akitüntetettel" ,
Lébény Enying Bugac BaKtalórándháza Vne: 1978-ban kezdtem tanulmanyalmat az ak-
D ' v , " Z' ák K '1 Al ' , ' kor még Bessenyei György Tanárképzõ Fõiskolán,

emecser, amospercs, s a, a, so- es ~T' " h II 'k ' 1 ' d gfi 1 ." , .." JVegy evlg a goto enI vo t mo om me Igye nl a
Felsozsolca... Egy ponton azonban meg surgos k ' d t Abb .d "b k " l '" b d 1, " " , ,., mun a a, an az 1 o en a o csonzes en 0-
szemlele~~altasr~, tov~~bl~pes:e ~~n sz~k~eg. goztál, Mikor és kinek vagy minek a hatására lép-
Azok az onkomlanyzatl/mtezmenYI tlsztsegvlse- tél erre a pályára?
lõk, azok a fenntartók, akik büszkén állnak oda Bné: 1972 nyarán házasságkötés révén kerültem
az átadás-átvétel nemzeti színû szalagjának át- Nyíregyházára, Húszéves voltam, nem igazán volt
vágásához, idõben el kell hogy gondolkodjanak elképzelésem arról, hogy mi szeretnék lenni, mi is
a pályázaton nyert lehetõség mûködtetésérõl, fej- lenne a nekem való foglalkozás. Volt ugyan egy
lesztésérõl, mindenekelõtt az ehhez szükséges szakIl1ám, amiben akkor dolgoztam, de azt nem sze-
pénzügyi források biztosításáról. A szalagok át- rettem, Egyet tudtam: mindenképpen váltanom kell,
vágása, a gépek bekapcsolása után ugyanis már mert n~cs annál,ross~bb érzés, mint amikor,az ember
nem kérdezhetik meg hogy minek is ez ne- nap mmt nap ugy Indul el a munkahelyere, hogykünk" (Cs M) ", utálja azt, aIl1i rá vár, Még ebben az évben egy közös

...ismerõsünknél találkoztaJl1 Berecz Andrásnéval, aki
. @i;matáv a Bessenyei György Tanárképzõ Fõiskola Könyvtá-

rának igazgatóhelyettese volt, késõbb sok, ma is aktív
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könyvtárost oktatott is a tanszéken. Õ kérdezett rá, Toldiné Terike a szakmai példaképem. Széles
hogy lenne-e kedvem könyvtárban dolgozni. A körû szakmai felkészültsége, tudása, tájékozottsá-
könyvtár ekkor, 1972 szeptemberében költözött át a ga, embersége, az olvasók iránti segítõkészsége
Vasvári Pál utcából a jelenlegi helyére. A tárgyi fel- ma is ámulatba ejt. Nyugdíjasként, napi négy órá-
tételek adottak voltak, de a létszmnot bõvíteni kellett. ban ma is közöttünk van. Szerencsés embernek
Karácsony elõtt mentem el elõször egy bemutatkozó érzem magam, hogy ezt a két embert mondhatom
beszélgetésre Merkovszky Pálhoz, az akkori igazga- mesteremnek a szakmából. Terinek ezt ma is meg
tóhoz. A második találkozásunkkor már jelen volt tudom köszönni, de Pali már kilenc éve nincs kö-
dr. Hár.ifalvi Péter fõigazgató-helyettes is, akihez zöttünk.
akkor a könyvtár tartozott. Igazából õ mondta ki, Vné: Közben gyermeket vállaltál, egy ideig nem
hogy 1973. február l-jétõl fólvesznek képesítés nél- láthattunk a könyvtárban. Hogyan alakult a ma-
küli könyvtárosnak. Örökké hálás leszek neki, mert gánéleted? Beszélnél róla?
õ volt az, aki fólvállalt a családi hátteremmel együtt, Bné: Mindig azt gondoltam, hogya magánéle-
hiszen ideológiai hovatartozásom nem igazán volt tem nem tartozik senkire. A munkám legyen az,
kívánatos egy felsõoktatási intézményben. .amirõl engem megítélnek. Egy dologról viszont

Vné: Ezután, gondolom, beiskoláztak. Tanultál szívesen beszélek, és ez a fiam. Büszke vagyok
és dolgoztál. Hol és mit? rá! Huszonöt éves, a Nyíregyházi Fõiskolán szer-

Bné: 1973 februárjában kezdtem el az OSZK zett történelem szakos általános iskolai tanári és
KrV1K (Országos Széchényi Könyvtár Könyvtártu- könyvtárosi végzettséget. Egy évig dolgozott a deb-
dományi és Módszertani Központ) által szervezett, receni Szent József Gimnáziumban kollégiumi ne-
középfokú végzettséget adó könyvtárosképzõ szak- velõként és könyvtárosként. Majd 2001 augusztu-
tanfolyamot, ahol 1976 õszén végeztem. sában elment Vácra, ahol a Pia-
Szívesen emlékszem vissza ebbõl az idõ- ~ ~ 1 rista Rendben egy évet töltött no-

bõl Bereczki Lászlónéra, aki bibliográ-. IliSmtró;f9k1t(Jél víciusként. Jelenleg Budapest~n

fiai leírást, Ferenczi Endrénére, aki tanul a Sapientia SzerzetesI FõlS- .
könyvtártörténetet és Szabó Sándorra, . kolán. Harmonikus, szép, bensõ-

aki tájékoztatást tanított. Õk mindhár- I séges anya-fiú kapcsolat v~n köz-

man olyan könyvtáros személyiségek, I runk. Azt szoktam mondani, olyan
akik nem csak a szaktantárgyakat, ha- it,fWk 1á5,.t6I1é I ember lett belõle, amilyet ~in,dig
nem a szakma szeretetét is tanították ' ...tm -1 is szerettem volna neve1m. Ugy

nekünk. ak; a hall.a'ók..',m!nye.malapj,n gondolom, olyan értékrendet örö-
Vné: Hogyan zajlott az élet a jõis- t2002 ::,r;gya..M"""Óje kítettem át az életébe, amilyen

~ ., .' 1 .
kolai könyvtárban a hetvenes, nyolc- C...,:::'(~'". W';,.", .;;"" ~;",r",;,"... szennt en IS e tem, amire engem
vanas években? ~..:.:.': '~~. ""sw.:;:::.:=- is a szüleim neveltek.

Bné: Amikor idekerültem, családi- Vné: Térjünk vissza a szakmá-
, as, bensõséges iégkör fogadott. A Nyf~".,2002.c.c.mber" ra! Mikortól vezetsz könyvtári gya-

könyvtár két meghatározó személyi- ,~" korlatot?
sége abban az idõben Merkovszky Pál Bné: Nem emlékszem ponto-
könytárigazgató és helyettese, Toldi Gyuláné volt. san az évre, de több mint másfél évtizede. Az elsõ
Pali, akit az egyszerûség kedvéért csak " FONÖK"- csoportot te hoztad Ie hozzám. Nagy örömmel
nek neveztünk (csupa nagybetûvel), megszállott vállaltam akkor és vállalom ma is. A visszaigazo-
könyvtáros, könyvtárteremtõ és kiváló szakmai lásokból az derül ki, nem csinálom rosszul. Sze-
tekintély volt. Tekintélye volt elõttünk, beosztott- retnek hozzám jönni a hallgatók. Nem fásultam
jai elõtt. Mindenrõl szeretett tudni (tudott is), és bele, nem untam meg, a mai nap is élvezem.
mindent kézben tartott. Tõle tanultam meg, hogy Harmad- és negyedéves hallgatók kerülnek hoz-
egy könyvtár szervezeti mûködésében a legfonto- zárn. Velük sokkal könnyebb, mint a másodéve-
sabb a "szolgálat". Természetesen ennek zökkenõ- sekkel. Túl vannak már egy szigorlaton, nem min-
mentes megszervezéséért Toldiné Teri volt a fele- den "kínai", amit mondok nekik. A könyvtárunk-
lõs. Szinte nem volt nap, hogy ne kérdezte volna ban az a gyakorlat, hogy hétfõn reggel nyolc óra-
meg tõle a FÕNÖK, hogy "a szolgálat rendben kor egy rövid, tizenöt-húsz perces általános tájé-
van"? Pali igazgatósága alatt a I~agyarországi koztatót tartunk a hallgatóknak. Itt mondjuk el,
könyvtárak közül mi voltunk azok, akik reggel hogy heti negyvenórás munkaidõben, reggel nyolc-
nyolctól este kilencig nyitva tartottunk. A kölcsön- tól délután négyig dolgoznak. Az elvégzett felada-
zés tíztõl tizennyolc óráig tartott, szombaton nyolc- tokról gyakorlati naplót kell vezetniük. Ez után
tól tizennyolc óráig voltunk nyitva. ismerkednek meg a gyakorlatvezetõkkel, akik a

-
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! I hét során bevezetik õket az adott munkafolyama- Bné: Alnikor én ezt 'a könyvet megÍrtan1, teljese~
'tokba. kiforrott véleményem volt a könyvtárosi hivatásról. \

i tr Tizenegy évig voltam kölcsönzõ könyvtáros, Sokan megfogalmazták a szakmában már ezt, min-
\il; , 1984-tõl a folyóiratolvasóban tájékoztattam, majd dig hozzátéve a saját egyéniségüket. Azt gondolom,1-ii 200 1 februárjától önálló munkakört kaptam. Egy minden könyvtárosban ki kell alakulnia az évek so-

adatbázist építek megadott tárgyszójegyzék alapján, rán annak az érzésnek, ami a szakmaszeretetet hiva-
amelybõl a hallgatók és az oktatók gyorsan tájéko- tássá változtatja. Mert mi is a különbség a szakIna és
zódhatnak a frissen megjelent szakcikkekrõl. Tehát, a hivatás között? A szakma tanult mesterséget jelent.
munkaköreimbõl kiindulva, a tájékoztatás rejtelmei- Ezt ûzhetem kötelességszerûen, mert valamibõl meg
be, bibliográfiák készítésébe és az adatbázisépítés kell élnem, el kell tartanom a családot stb. Hivatásról
titkaiba avatom be a hallgatókat. akkor beszélünk, ha valaki kedvét leli szakmai tevé-

i Természetesen ügyelek arra, hogy a szakma kenységében, szívvel végzi, és nem cserélné el más,
é: szépségeirõl, a hivatásról, az értelmiség feladatá- jövedelmezõbb foglalkozásért sem. A hivatást érzel-
:! ról is szó essék beszélgetéseink során. Nem talál- mi motiváltság, belsõ késztetés különbözteti meg a

i ,'
1'
1 ' koztam olyan hallgatóval, akinél érdektelenséget, szakmától. Ezt az érzelmi többletet látom visszaiga-

~! '1!; passzivitást tapasztaltam volna. Olyan elõfordult, zolni egy volt hallgatónk, Csiza Ildikó hozzám írt'1 ic hogy elkésett, elfelejtett gyakorlatra jönni, de a levelébõl. Engedd meg, hogy ebbõl idézzek pár
.1 .1 hiányzást mindig pótolták. mondatot! "... Megértését és minden eddigi segÍtsé-
~ I 2002-ben jöttek hozzám elõször levelezõ hall- gét nagyon-nagyon köszönöm, további jó munkát,
\1 : gatók. Velük teljesen más kapcsolatom alakult ki, sok sikert, boldogságot és jó egészséget kívánok. (...)
11 : /' mint a nappali tagozatosokkal. Nagy részük mun- Tényleg õszintén írtam ajókívánságokat, amiket szak-

'1 I ka mellett tanul. Komolyabban állnak hozzá a mai téren is fontosnak tartok, hiszen tudom, milyen
1 : dolgokhoz. Tudják, mit miért tesznek. ritka, "kihalófélben" lévõ a munkáját becsülettel,
j ! Vné: A kilencvenes években -bõ másfél évtized érdeklõdéssel, szeretettel és igényes segÍtõkészség-
~!~ után -ismét tanulásra adtad a fejed. Miért? gel végzõ könyvtáros. Örülök, hogy találkoztam ilyen-

~:~ Bné: A rendszerváltozás magával hozta az új nel is!"'; közalkalmazotti bértáblát. Korosztályomból sokan Vné: Köszönöm ezeket a szép gondolatokat.

kerültünk anyagilag hátrányos helyzetbe. Hiába volt Van-e még valami, amit szívesen osztanál meg az
mögöttünk több évtizedes tapasztalat, felsõfokú ol'Jasókkal vagy a leendõ kollégákkal?
végzettség híján kevesebb lett a fizetésünk, mint a Bné: A Könyv, Könyvtár, Könyvtáros 1994. au-
kezdõ diplomásnak. Így került sor arra, hogy be- gusZtusi számában Kovács László Fizikatanárként
ültem az iskolapadba a fiam korosztályával, és amerikai könyvtárakban címû cikkében olvastam
szereztem fóiskolai könyvtárosi végzettséget. Kenneth Nyirádinak, a Library of Congress Európai

Vné: Ez igazán elismerésre méltó. Írogatsz is. Részlege könyvtárosának egy nagyon ~zép monda-
Két önálló mûved jelent meg. Számos szakmai cikk tát, amelyet akkor meg is tanultam. Igy szól: "A
fûzõdik a nevedhez. Most min dolgozol? könyvtár gyönyörû templom, lehet benne egyedül is

Bné: Az elsõ önálló kötetecském Tóvári Judit gondolkodni, de én vagyok a pap, a titkok ismerõje,
biztatására készült el, a címe: A könyvjáros hiva- kérdezz csak bátran, én szívesen s~gÍtek." Miközben
tása. A második egy szlavisztikai bibliográfia. Ezen megköszönöm a Nyíregyházi Fõiskola könyvtár sza-
kívül két, általam nagyra becsült tanárember, kos hallgatóinak szavazatait és bizalmát, ismét csak
Margócsy József és Bachát László életrajzi bibli- arra tudom felhívni a figyelmüket, hogy úgy érde-
ográfiáját készítettem el. Jelentek meg cikke im a mes csak ezt a szakmát végezni, hogy az hivatásként
Kelet-Magyarországban, a Könyvtári Levelezõ/lap- tükrözõdjön vissza rólunk a kívülállók, az olvasók
ban, a Könyv, Könyvtár, Könyvtárosban és a fõ- számára. Hiszen mi vagyunk a titkok ismerõi, a
iskolai tükörben. Legközelebb a bibliográfiakészí- kapocs a tudás és a nem tudás között, és mindenki-
tés áll hozzám. Folyamatosan figyelem és jegy- nek éreznie kell, aki hozzánk fordul, hogy szívesen
zem a szlavisztika tudományának területén megje- segítünk.
lenõ kiadványokat, cikkeket, Írásokat. Dr. Udvari Vné: Kívánom, további életed is ilyen sikeres
István (aki a hazai szlavisztikatudomány meghatá- legyen, és hogy minél több leendõ kollégának ad-
rozó személyisége) munkásságán keresztül készü- hasd át a hivatásodról vallott nézeteidet! Köszö-
lök teljésségre törekvõen a következõ bibliográfia nöm az interjút.
kiadására, amely 2000-tõl veszi fel az e témában Bné: Számomra volt öröm a beszélgetés.
a Kárpát-medencében megjelenõ írásokat.

: Vné: Jelent meg könyved a könyvtáros hivatá- Dr. Vraukóné Lukács Ilona
sáról. Megj'elenése óta változott-e a véleményed? könyvtáros

40 .Könyvtári levelez6/lap .2003. február



1_1_:!'1_- -" "' -.

Szomszédo lás

A Duna Menti Könyvtár vábbra is a volt Kultúrpalota épületében van. A
gyûjteményben közel háromszáz XVI-xvIi. szá-

A révkomáromi Duna Menti Könyvtár "örökö- zadi kia~vánY,található.
se", illetve kezelõje a valamikori Vármegyei. Az allomany feldolgozottsága alapszintû,
Könyvtár állományának. mIvel a XX. század eleji, illetve a könyvtárunk

Ezt a könyvtárat Kultsár István hírlapkiadó, vo~t. alkalma~ot~ai által. készített katalógusok
színházigazgató, az MTA létrehozásának egyik nyujtanak segitseget a vIsszakeresésben.
kezdeményezõje alapította, aki egyébiránt Az elmúlt években megkezdõdtek az állomány
révkomáromi születésû volt. Végrendeletében; teljes feltárásának munkálatai. Elkészült egy ter-
1827-ben, négyezer kötetes könyvtárát a várme- vezet, amely az állomány fokozatos restaurálá-
gyére hagyományozta. Egyik feltétele az volt sával foglalkozik. 2001-ben a Nemzeti Kulturá-
hogy az általa alapított vármegyei könyvtár ~ lis Alapprogram támogatásával sikerült több
francia és az angol minta szerint, közkönyvtár- könyvet rendbe hozatni, köztük a Grazban 1610-
ként mûködjön. ben nyomtatott, Az fejedelmek oraianak máso-

Az intézmény 1831 júliusában megnyitotta ~i~ könyv~... c~m~t, amelyben egy korabeli kéz-
"kapuit", de rövid idõn belül beszüntették a rend- Irasos bejegyzes IS van. A könyvek mellett a
szeres kölcsönzést. Az állományt a vármegye há- fragm~ntumaikat .is restaurálták, az átkötéshez
zán helyezték el, ahol felváltva vagy a folyosó- hasznalt manuscnptumokat, a lenyomatott virá-
kon, vagy a levéltárban helyezték el az állományt. gokat stb. Februárban kiállításon mutatja be
Ritkán volt lehetõség a kölcsöniésre is. könyvtárunk a restaurált könyveket, a fragmen-

Kultsár halála után özvegye még további ezer tum?kkal ,é~ a fotódokumentációval együtt, ez-
kötetet ajándékozott 'a vánnegyének. zeI IS felhivjuk a figyelmet az elvégzett munká-

Annak ellenére, hogy a vármegye csak ala- ra, illetve az értékes gyûjteményre.
csonyabb összegekkel tudta támogatni a könyvtár. Végül, s nem utolsósorban, itt szeretnénk
bõvítését, az állomány fokozatosan növekedett. megköszönni a tatabányai József Attila Megyei
Id. Szinnyei József, a bibliográfus, aki szintén Könyvtár segítségét, és a két restaurátor, Eva
Komárom város szülötte volt, már pesti mûkö- Gáliková és Monika Borkowska munkáját.

dése alatt közel hétezer kötettel bõvítette az állo- Reméljük, hogy alapítványok segítségével
mányt. Több jelentõsebb komáromi' család is aján- tovább folytathatjuk a megkezdett munkát.
dékozott irodalmat a vármegyei gyûjteménynek. Zsok Gizella

A XIX. és XX. század fordulóján egyletek

s:ûntek, m~g, kö?yv~raik szinté~.be!eolvadtak ~ Az elsõ ma gánkön yvtár
konyvtar allomanyaba, de ez tortent a városI ,
könyvt~r esetében is. Ersekújvárott

A vIharos XX. századi történelem, fóleg a vi-
lágháborúk körüli idõszakban, mozgalmassá tette A könyveket, mint az emberi szellem alkotásá-
a gyûjtemény életét is. 1913-ban, amikor felépült a nak hordozóit, mindig is nagyon szerettem. Már
Kultúrpalota épülete (jelenleg a Magyar Kultúra és kicsi gyermekkoromban rájöttem az olvasás ízé-
Duna Mente Múzeum központi épülete), itt találta re. Amikor édesanyám rajtakapott, hogy titok-
meg végleges helyét a könyvtár. Fõként a második ban már megint olvasok, sokszor mondta, olva-
világháború alatt és után, a különbözõ költözteté- sásból megélni nem lehet.
sek folyamán maga a gyûjtemény is károsodott. Sokáig magam sem tudtam, hogy milyen
Kezelésének végleges megoldására az 1970-es pályát is válasszak. Semmilyen különleges te-
években nyílt meg a lehetõség, amikor állami va- het ség em nincs. Mikor gimnáziumi osztályfõnö-
gyonként könyvtárunkhoz került. Jelenleg közel köm a könyvtárosi iskolát ajánlotta, nagyon testre
negyvenezer könyvtári egységet tartalmaz, és to- szabott pályára irányított.
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k d dr mal napIg a onyv rossag a meg a arozo- nye n, Igaz cse e y osszege et, e a ren ez-

"i' ja életemnek. Harmincöt évig gyakoroltam ezt a vényeink költségét fedezték.

i~ hivatást egy szlovákiai kisváros, Érsekújvár Já- A munkánkért javadalmazás nem jár, de a leg-

I~ rási Könyvtárában. Az olvasószolgálat volt a nagyobb ajándék olvasóink elégedettsége, no meg

1;1 szakterületem, azon belül a fiókkönyvtárak be- az, hogy egy nyugdíjas könyvtárosnak nem kellett

'~ indítása, mûködtetése. visszavonulnia a nagy "kincseskosár" mellõl.

;! Mikor eljött a nyugdíjaztatásom ideje, nagyon Boldogságomat egyedül az árnyékolja be, hogy

if' fájó szívvel gondoltam arra, hogy lassan be kell nap mint nap hallom az olvasóktól, kevés a mai

:1 fejeznem könyvtári ügyködésem. Nehezen tud- irodalom, az új könyv, nincs rá pénze az egyén-

t tam elképzelni további életem úgy, hogy csak a nek, de a könyvtárnak sem. Könyvvásárlásra pénzt

napi házimunkának éljek. Gyermekeim már na- a pályázatokon sem lehet nyerni. A kiadóinkhoz is

gyok, elkerültek hazulról, férjem dolgozik. Van- fordultam az év elején személyes levéllel, hogy

nak ugyan kedvteléseim, de ezek nem elégítik ki esetleg felesleges példánnyal támogassák könyvtá-

az igényeimet. Az igazat megvallva, féltem a runkat, de sajnos még válaszra sem méltatlak. A

: bezártságtól és nagyon sajnáltam, hogy ott kell dupla példányok értékesítéséveI tudunk pár koro-

i hagynom azokat a lehetõségeket, amelyeket egy nára szert tenni, de ez nagyQn kicsi összeg ahhoz,

könyvtár nyújt az embemek. Szerintem egy hogy új könyvet vásároIhassunk belõle.

könyvtár olyan, mint egy óriási teli kosár, ami- Lassan a helyiségünket is kinõttük, bár kaptunk

ben csupa kincs van, és ha az ember turkál ben- raktárat és ígéretet is a bõvítésre. Reméljük, ez a

ne, mindig azt veheti ki belõle, amihez kedve tervünk is megvalósul. Megnyugtató, hogy ezek a

van. Hát ezt a kincses kosarat sajnáltam elhagy- könyvek nem a szemétbe kerültek, és továbbra is

ni és felcserélni az otthoni kisebbre, mármint a az olvasókat szolgálják.

saját könyvtárunkra, Könyvtárunkban nagyon sokrétû az irodalom

Mikor errõl a férjemmel beszélgettünk, azt összetétele. Megtalálhatók itt a régi imakönyvtõl

találta mondani, hogy ha csak ez hiányzik majd kezdve a háború elõtti újságokon keresztül még

nekem, csinál õ nekem könyvtárat, hogy legyen Sztálin beszédei is -hanglemezen, mert abból is

hová járnom nyugdíjas éveimben is. Tudja, hogy van néhány,

rossz az elégedetlen asszony a háznál. Akkor Hogy könnyebb legyen ennyi könyv között el-

megmosolyogtam, de rövid idõn belül õ a tettek igazodni, számítógépbe is beírom az állományt, a

mezejére lépett. Tanárember lévén, aki helytör- programot a fiam írta. Jelenleg készül a kölcsön-

tén ette 1 is foglalkozik, sokszor találkozott mun- zéshez is egy program.

kája során olyan idõs emberekkel, akik nehezen A könyvek témák és nyelv szerint vannak a

viselik el, hogy nem tudják, haláluk után mi lesz polcokon. Számítógépben visszakereshetõk a szer-

kedvenc könyveik sorsa, Sajnos nem ritkaság, zõ, a cím és a témacsoport szerint. Itt még sok a

hogy örökös nem lévén a könyvek a szemétbe kívánnivaló, de ezt a részét a könyvtároskodásnak

kerülnek, de az is elõfordul, hogy az öröKösök én is csak most tanulom.

nem tudnak már magyarul olvasni sem. Önálló weboldalunk is van, ezt igyekszünk

Ez adta az ötletet férjemnek, hogy létrehoz- aktualizálni. Címünk: www.kalaka.host.sk

zon nekem egy magánkönyvtárat, ahol kölcsö-

nözgethetem akár saját könyveinket, akár az aján- Bibli.fu.kaKo1ókaAb...Ik'nyYt"',SllVaS...d.r,N.bnm.79,94057,1.J,090~U7J33,1-
dékba kapottakat. mliJ,k.lakald>b.'t,ok

Az ötlet megvolt, már csak a megvalósítás-

hoz kellett hozzáfogni. Városunk forgalmas he- "0 " , ., , .
1 ., h l . 1 b ~ Ih ' , t ' t ' zt " k l:dvozoljuk Ont, kcrem v~,las!lzCln kínulutunkbol:
yem es a e YI ap an le Ivas m e un az

olvasókhoz, hogy akinek van felesleges könyve, ,

ajándékozza nekünk egy magánkönyvtár meg- Pár szót Kön~1áruttkról .i

alapozásához. i
Rezsiköltségeinket a helyiséget bérbeadó egy- Nyit-.'atartás I

~áz ál!ja, azzal a felté~ellel, ho,gy a, könyvtár, az KölcsÖnzési szabál~at (

o tulaJdonukba megy at, ha mar ml nem tudJuk!
mûködtetni, Idõközben néhány pályázatot is Köml\'ek listá'a í

42 .Könyvtári levelezõ/Iap. 2003, febru6r

-.



I -
Tud ion róla!

Digitális Hungarológiai Alapkönyvtár
A hungarológia, vagy másként magyarságtudomány, a magyar népre, etnikumára,

történetére, nyelvére, kontrasztív nyelvészeti kutatásaira, kultúrájára irányuló, a nemzeti
civilizáció múltbeli és jelenlegi kultúrájával, az emberiség egyetemes civilizációjában
elfoglalt helyével és szerepével összefüggõ interdiszciplináris kutatások összessége.

A világ hungarológusainak tudpmányos szervezete Klaniczay Tibor kezdeményezé-
sére születetett meg 1977-ben, A Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság budapesti
székhelyû intézmény, tagságát harmincöt ország hungarológusai adják, számuk mára
már meghaladta az ezer fõt.

Régi célkitûzése a társaságnak a világon bárhol dolgozó hungarológus szakemberek
munkáját segíteni, a téma iránt érdeklõdõknek megmutatni itthon és külföldön egyaránt
a hungarológiai kutatások eredményét, s hozzáférhetõvé tenni mindazt, amit e komplex
tudományterület eddig elért.

Az elsõ komoly kezdeményezést a Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság és a
Tudományos Ismeretterjesztõ Társulat kiadásában Budapesten 1986-ban megjelent,
Hungarológiai Alapkönyvtár címû könyvjegyzék jelentette. Ez a bibliográfiai összeál-
lítás -a kiadás \dejének megfelelõen -a lehetõ legszélesebb körben mutatta be a
hungarqlógia szakirodaImát.

Ezt követte 1993-ban az Országos Széchényi Könyvtár Könyvtártudományi és Mód-
szertani Központja által összeállított kézikönyvtári jegyzék. Ez utóbbi szigorúan csak a
kézikönyvekre összpontosította figyelmét, ugyanakkor további tudományterületekre is
kitekintett. Ennek következtében elõdjénél szerényebb és szikárabb. Most készül egy
újabb kiegészítés. Ez is csupán a kézikönyvjellegû mûvekre koncentrál, összeállítója a
Könyvtártudományi és Módszertani Központ jogutódja, a Könyvtári Intézet. E bibliog-
ráfiai összeállítások csupán csak azt célozták meg, hogy segítséget nyújtsanak a szük-

séges mûvek beszerzéséhez.

Az Országos Széchényi Könyvtárban mûködõ Magyar Elektronikus Könyvtár elsõ
lépésként az 1986-os, illetve az 1993-as könyvjegyzék anyagát teszi elérhetõvé, és
rövidesen a 2003-as kiegészítést is, azzal a céllal, hogya hungarológiai kutatásokkal
foglalkozók mondjanak véléményt, mely mûvek hiánya akadályozza leginkább 'munká-
jukat, azaz mely opus ok kerüljenek elsõként digitalizálásra a Magyar Elektronikus

Könyvtárban.

Várjuk tehát véleményüket a sorrendiségrõl, illetve szívesen fogadunk rövid bibliog-
ráfiai leírásokat is azokról a mûvekrõl, amelyek a könyvjegyzékekbõl az önök megíté-

lése szerint hiányoznak.

http://mek.oszk.hu/hungalap/

Monok István
fõigazgató

Országos Széchényi Könyvtár

~ Könyvt." ,...I.,6/lop .2003 f~ J



:~..II- _81- -
11 , , ,

PUBLIKA -ELOZETES T AJEKOZTATO

A Publika Magyar Könyvtári Kör konferenciát rendez Fogyatékkal élõ
emberek a közkönyvtárakban. Követelmények és lehetõségek az információs

technológia társadalmában címmel.
j :,11 A tanácskozás helye: Szolnok, Verseghy Ferenc Megyei Könyvtár
,/ Idõpontja: 2003. május 30.f, Részletes programot és jelentkezési lapot március hó folyamán adunk közre.

További információk:
Billédi Ferencné -e-mail: biI7603@ella.hu

Bertalanné Kovács Piroska -e-mail: b~p@mail. vfmk.hu

~ ~,
I

i ,,: Pályázati felhívás

; I!I\ I "Az év fiatal könyvtárosa"

\ i :l!: elismerõ cím elnyerésére
'Ii I

l~! : A Magyar Könyvtárosok Egyesülete, valamint az Informatikai és Könyvtári Szövetség a
ir. I pályakezdõ könyvtáros ok kiemelkedõ szakmai teljesítményének jutalmazására ismét meghir-
t I deti "Az év fiatal könyvtárosa" pályázatot. Az elismerést minden évben egy harminchárom

I év alatti (az idén az 1970-ben vagy késõbb született), felsõfokú végzettséggel rendelkezõ

! I gyakorló könyvtáros kapja meg, egyéni pályázatok alapján. ii I I
! I A pályázatok benyújtásának határideje: 2003. április 30. I

: I Helye: Magyar Könyvtárosok Egyesülete Elnöksége (Budapest, Hold u. 6. 1054) I
! I I

I A pályamul1ka tartalmazza. a jelölt szakterületén ek gyakorlatából származó valamely téma I
I írásbeli, még nem publikált kidolgozását, a szakmai önéletrajzot és három támogató írásbeli I
I ajánlás át. Az elõzõ évben nyeretlen pályázatokat újabb három ajánlással ismét be lehet nyúj- I

: tani. :
I Az elismerõ cím odaítélésérõl az IKSZ és az MKE elnöksége által megbízott kuratórium:

: dönt. Az elismerés ünnepélyes átadására az MKE vándor gyûlésének plenáris ülésén kerül sor. I

: A címmel jár: elismerõ oklevél, ötvenezer forint jutalom, a vándorgyûlésen vagy az MKE :
I és az IKSZ valamely szakmai rendezvényén bemutatkozó elõadás lehetõsége, a kuratórium I
I ajánlása a szaklap oknak a dolgozat közzé téte 1 ére. A cím birtokosai elõnyt élveznek a külföldi I
I tanulmányutakra benyújtott pályázatok elbírálásánál. I
I I
I I
I az MKE elnöke az IKSZ elnöke I

I , I
i , ~
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Az FPI. Pedagógus Könyvesbolt szakkönyvajánlata

Dán Krisztina szerk.: Tárgyszójegyzék iskolai könyvtárak részére
(összeállította: Ládi László, Tóthné Környei Márta)
Flaccus Kiadó, 2002. (2. javított, bõvített kiadás) ára: 1490 Ft

Az iskolai könyvtárakban felhalmozott dokumentumvagyon szakszerû, tematikus feltárása
elodázhatatlan feladattá vált. A tantervkészítéshez, az új tantervek gyakorlati bevezetéséhez
szinte minden tantárgy igényli a megbízhatóan feldolgozott könyvtári állományt.

Korábban az iskolai könyvtárakban -mint az általános gyûjtõkörû könyvtárakban általá-
ban -az ETO (Egyetemes Tizedes Osztályozás) jelentette az állomány feltárásának és vissza-
keresésének legfõbb eszközét. A gyorsan terjedõ számítógépesítés következtében azonban a
tartalmi feltárásban -az ETO rendez.õ elve mellett -egyre nagyobb szerephez jutott az elmúlt
években a tárgyszó. A tárgyszavak egységes, következetes használata érdekében sürgetõ igény-
ként merült fel egy olyan, általános jellegû tárgyszójegyzék elkészítése, amelynek fogalom-
rendszere közel áll az iskolai gyakorlathoz, terjedelme pedig az iskolai könyvtár állományi
választékára méretezett.

Könyvünk célja, hogy megkönnyítse a könyvtári állomány tartalmi feltárását, a különbözõ
dokumentumokban rejlõ információk minél sokoldalúbb, megbízhatóbb visszakereshetõségét.

Könyvtárhasználati órák videón 1-10.
(szerkesztette és rendezte: Dán Krisztina és Haralyi Ervinné)
Flaccus Kiadó -Fõvárosi Pedagógiai Intézet, 2002.
a sorozat ára: 13 000 Ft + 25% áfa
(a tíz kazettából álló csomag csak egyben vásárolható meg)

A Fõvárosi Pedagógiai Intézet szakmai irányításával szervezett fejlesztõ program kereté-
ben különbözõ típusú és szerkezetû iskolák könyvtáros-tanárai és magyar szakos pedagógusai
vállalkoztak a könyvtárismereti foglalkozások megtartására. A sorozat együttes idõtartama tíz
óra. Az eredetileg két-két órás idõtartamú progra~okból ugyanis csak a nézõ szempontjából
informatív részek maradtak meg a videofilmen. A video film-sorozat több formában is hasz-
nosítható: gyakorlati segédeszközül szolgál a könyvtáros-tanárok pedagógiai-módszertani to-
vábbképzéséhez, önképzéséhez, gyakorlati munkájához, haszonnal alkalmazható a felsõokta-
tásban könyvtár és tanárszakon, valamint a könyvtárhasználói felkészítésben. Alapvetõen
tantárgymódszertani segédlet, de bizonyos elemeit kiemelve jól alkalmazható a használói

képzésben is.
1. A középkori városi élet. Segédkönyvek és források a történelem órán (6. évfolyam) 52'
2. Raktári rend, fóbb állományegységek. Könyvtárhasználati szakóra (5. évfolyam) 75'
3. Kézikönyvtár, segédkönyvtípusok. Könyvtárhasználati szakóra (5. évfolyam) 72'
4. A csodaszarvas monda. A szépirodalmi és ismeretközlõ szövegtípusok jellemzõi.

Irodalomóra (5. évfolyam) 60'
5. A betûrendes leíró katalógus. Könyvtárhasználati szakóra (7. évfolyam) 55'
6. Könyvtárbemutató óra a középiskolában. Könyvtárhasználati szakóra (9. évfolyam) 41'
7. A tájékozódás hagyományos és korszerû eszközei. Könyvtárhasználati szakóra (11.

évfolyam) 36'
8. Információkeresõ nyelvek. Könyvtárhasználati szakóra (11-12. évfolyam) 36'
9. A szakInai tájékozódás forrásai. Nyomtatott és elektronikus sajtó használata magyarórán

(12. évfolyam) 92'
10. A reformkor. A szellemi munka technikája irodalom órán (10. évfolyam) 70'

A kiadványok megvásárolhatók és megrendelhetõk az alábbi címen:

FPI Pedagógus Könyvesbolt
1088 Budapest, Vas u. 10. tel.: (1) 338-2156/158.m., fax: (1) 292-3990

e-mail: csutor@fovpi.hu

; -;Könyvl6ri Levelezé/Iap. 2003. febru6r .45
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Kedves 1966 és 1977 között Debrecenben, népmûvelõ-könyvtáros szakon, nappali tagozaton
, d .' k ' . k l

} '; vegzett la tar sam.
i ,ill Népmûvelõ-könyvtáros képzésünk 2003-ban ünnepli negyvenéves évfordulóját a TanÍtó-

j , II: ;':~ képzõ Fõiskolán, amit szeretnénk méltóképpen, közösen megünnepelni. Terveink szerint

;t 2003. augusztus 29-én és 30-án (péntek-szombat) egy kétnapos konferenciát szervezünk. A
'"

:~, rendezvény sikeréhez kérjük segítségeteket.
:i~1 A megadott címre és e-mail címekre, kérjük, küldjétek el a saját elérhetõségeteket és az

fi; iii I általatok ismert diáktársainkét (név, leánykori név is, postacím, e-mail, fax, jelenlegi mun-

::I! kahely, munkakör).
, , " ,

,:{I,!,: Postacím: dr. Goda Eva
" : ' 4032 Debrecen, Mikszáth K. 63. III/ll.
oc

"1 E-mail címek: godae@freemail.hu
i tarnay@math.klte.hu (Suppné dr. Tarnay Györgyi)
i
1 A címeket mielõbb, de legkésõbb március 10-éig, kérjük, küldjétek el! A találkozó prog-

ramjáról és az egyéb tudnivalókról (szállás a kollégiumban, étkezés stb.) az adatok beérkezése
után folyamatosan tájékoztatunk mindenkit.

~.! Rendezvénynaptar 2003.

Idõ Helyszín Téma Szervezõ Információ

~ III. 4. OSZK MOKKA-átadás

Idõpontváltozás!
III. JI. OSZK MKE küldöttgyûlés MKE Jáki Éva
III. 21. MTA Internet Fiesta MTA titkárság
III. 22. OSZK Internet Fiesta OSZK Ek1er Péter
III. 20-21. Bp. Könyvtárpedagógiai Budapest Hock Zsuzsanna

napok Hegyvidék (XII.ker)
fi Önkormányzata és

j!i\! Könyvtárostanár-
,fi) munkaközössége

IV. 14-17. Pécs Networkshop konferencia NIIF
IV. 23. OSZK IKSZ képviselõ- IKSZ Fülöp Ágnes

testületi ülés
V. 21. OSZK IKSZ közgyûlés IKSZ Fülöp Ágnes
V. 30. Szolnok, .Fogyatékkal élõ emberek Publika MKK " Billédi

megyei kvt. a közkönyvtárakban Ferencné
VIII. 14-16. Nagykanizsa MKE Vándorgyûlés MKE Jáki Éva
X. 6. Szeged, Összefogás a könyvtárakért IKSZ Fülöp Á.

Somogyi-kvt. -megnyitó konferencia
X. 31. Sárospatak, Egyházi könyvkultúra Sárospataki Kedves Csaba

Református Magyarországon Református Kollégium Nagy Júlia
Kollégium és Európában Tudományos

a XV. század végétõl Gyûjteményei
a XVIII. század közepéig.
Nemzetközi tudományos
konferencia és könyvkiállítás

Felhívjuk minden kolléga figyelmét arra, hogy ezt a rovatot folyamatosan közölni kívánjuk, min-
dig hozzátéve az újabb rendezvényeket, illetve jelezve a változásokat. Ezért kérjük, országos érdek-
lõdésre számot tartó, tervbe vett rendezvényeikrõl idõben tájékoztassák a szerkesztõség et, még akkor
is, ha az idõpont, a rendezvény témája yagy akár a helyszíne sem végleges. A pillanatnyilag még
bizonytalan adatokat dõlt betûvel szedjük, az áttekinthetõség kedvéért.
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