
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-

l 6 .Könyvtári Levelezõ/Iap. 2003. február



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 '
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felmérést, amely kiterjed a :'~ .; :';~~"';:
zenei könyvtárak nagyságára, 'I;.~ 'c-; .::";~'~

"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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