
rõl, az értelmiség felelõsségérõl: "Õrizzünk meg
mindent, ami kipróbált és jó! ...Fogadjuk nyíl-
tan és örömmel, ami az új technológiában hasz-
nos! ...A kultúra, a mûveltség az embert gazda-
gabbá és felelõsségteljessé teszi."

Biztatásként ennél jobb üzenetet nem kaphat-
tunk volna!

Délután kávéházzá alakult a könyvesház. Fi-
nom sütemények, születésnapi torta, illatozó kávé
mellett helyet kapott a csevegés. A társadalom-
ban élõ eszményi könyvtároskép olyan tulajdon-
ságokkal egészült ki, mint pl. az, hogy nem árt,
ha a könyvtáros jó háziasszony és jó cukrász is
egyben. ..8 a "könyvtárosfiúk", akik honlapun-
kon megszerkesztették a könyvtár ötven évének
képes történetét (www.cellbibl.hu/50/foto.htm),
sok egyéb szakmai kiválóságuk mellett pultos-
ként is helytálltak.

Életét a zene, a képzõmûvészet és az irodalom
hatja át. A zene mûvelésére és szeretetére taní-
totta a gyerekeket, szobraiban, grafikái ban, tör-
ténelmi ihletésû életrajzi regényeiben a magyar
kultúra és történelem jeles személyiségeinek ál-
lított emléket.

Alkotásának különös jelentõsége :jibban rejlik
-miután Kresznerics Ferencrõl ábrázolás nem
maradt fenn (mindössze a tanítvány, Szilasy
János szûkszavú leírása) -, hogya sokoldalú,
tudós nyelvész, paptanár alakja úgy jelenik meg
ezentúl, ahogyan Dessewffy Horváth Marietta
megmintázta: szikár, gondolkodó, mély belsõ
életet élõ, tiszteletréffiéltó, jó és szerény ember-
ként.

A Kresznerics-kortárs, Bessenyei György

örökérvényû gondolatait (A magunk nyelvén),
amelyeket Nagy Gábor, a Soltis Lajos Színház
igazgatója olvasott fel, és a zeneiskola kiváló
növendékeinek kamaramuzsikáját követõen Ba-
lázs Géza nyelvész leplezte Ie, avatta fel a szob-
rot Nyelvújítás egykor és most címû elõadásá-
val.

Dr. Bellérné Horváth Cecília

Üzleti információs
ismeretek könyvtáros

hallgatóknak
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsé-
szettudományi Karának (ELTE BTK) Könyvtár-
tudományi-Informatikai Tanszéke elengedhetet-
lennek tartja, hogy hallgatóit a hagyományos
könyvtárosi szakértelmen kívül a modern infor-
mációs piac kihívásainak megfelelõ, korszerû
szaktudással is felvértezze. Ennek megfelelõen
az ún. kifutó rendszerben tanuló könyvtár sza-
kos egyetemi hallgatók -mind a nappali, mind
az esti (kiegészítõ) tagozaton -a 2002/2003. évi
tanév tavaszi félévében belekóstolhattak a busi-
ness szféra világába; az elõbbiek az Információ-
források, az utóbbiak a Projektmunka tantárgy
keretein belül.

A kurzusokon az üzleti, vállalkozói alapis-
meretek (a nemzetgazdaság mûködése, pénzügyi
piacok, adózás, gazdasági jog, cégeljárás stb.)
tárgyalása mellett sor került a legfontosabb üz-
leti információtípusoknak (céginformációk; ban-
ki információk; tõzsdei információk; szabadal-
mi, használati és ipari minta-, védjegy-informá-
ciók; szabványinformációk; statisztikai informá-
ciók; vállalkozásfejlesztési információk, különös
tekintettel a mikro-, kis- és közepes vállalkozá-
sokra; gazdasági fejlõdésre vonatkozó informá-

Kresznerics Ferenc nyelvész kapcsán, aki
tudományos tevékenységét a magyar nyelvújítás
történetének elsõ, klasszikus szakaszában fejtet-
te ki, arról beszélt, hogyanyanyelvünk alakítá-
sában mindig nagy szerepet játszott a tudatos
cselekvés, a társadalmi befolyásolás. Nyelvünk
történetében több aktív és sikeres beavatkozás
történt. Az l770-es évektõl közel száz évig tar-
tott az a szakasz, amely a XIX. századra moder-
nizálta a magyar nyelvet, alkalmassá tette a fo-
lyamatos megújulásra, fejlesztésre, a nyelvésze-
ket nyelvtan- és szótárkészítésre indította, a
nyelvmûvelés céljából létrehozta a Magyar Tu-
dós Társaságot.

Az elõadó figyelmessége révén megtudhat-
tuk, hogy pl. hidász szavunkat Kresznerics al-
kotta. A könyvtár szót Révai Miklós írta le elõ-
ször elegyes verseiben, 1 787-ben, s olyan szó-
alakok is születtek ez idõ tájt, mint a könyvház,
könyvtárház, könyves ház. Nánási Benjámintól
származik a könyvtáros szavunk (1798), s a
könyvháznak és könyvtárnak (1830) megjelölés-
re is volt kísérlet.

A XX. század eleji, második nyelvújítást
követõen napjainkban éljük a digitális (tudatos
és spontán) nyelvújítás korát. Kifejtette gondo-
latait a mindennapi nyelvhasználatra ható sajtó-
ról és médiáról, a jó kommunikáció szükségleté-
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Mokka adatbázis

ciók, elõrejelzések, elem-
zések; jogi információk;
európai uniós informáci-
ók vállalkozóknak; adó-
zással, számvitellel kap-
csolatos információk;
non -profit -informáci ók)
és azok szolgáltatóinak
számbavételére, rendsze-
rezésére, kategorizálásá- I
ra, elemzésére, valamint
a vállalkozói inform~ci-
ós termékek, illetve szol-
gáltatások könyvtári me-
nedzselési lehetõségei-
nek bemutatására is. Szó
esett az igényfelmérés, a
piackutatás alkalmazásá-
ról, az alapvetõ árképzé-
si módszerekrõl és -

egyéb, a tárggyal összefüggõ kérdésekrõl.
A gyakorlatokon a közgazdász és könyvtáros

végzettséggel egyaránt rendelkezõ oktató beve-
zetõ elõadásai, folyamatos konzultációi után a
hallgatók -szemináriumi dolgozatuk alapján
készített kiselõadásuk és prezentációjuk segítsé-
gével -ismertették egy-egy üzleti információtí-
pus jellemzõit, legfontosabb forrásait és szolgál-
tatóit, az információkeresés különféle techniká-
it, speciális lehetõségeit. A tan órák keresési fel-
adatok megoldásával, számítógépes információs
rendszerek aktív használatával zajlottak. Ezúton
is köszönjük azoknak az üzleti információt szol-
gáltató cégeknek, szervezeteknek a támogatását,
amelyek együttmûködési megállapodás kereté-
ben professzionális adatbázisaik használatát té-
rítésmentesen biztosították számunkra:

-Creditreform-Interinfo Kft.
-Dun&Bradstreet Magyarország Kft.
-Hoppenstedt Bonnier és Társa Információs

Kft.
-Kompass Hungária Kft.
-Központi Statisztikai Hivatal Információs

Fõosztály
-Opten Informatikai Kft.
A féléves tanegységek követelményeit sike-

resen teljesítõ kb. hetven hallgató többsége rend-
kívül hasznosnak ítélte a szemináriumokon vég-
zett munkát, különösen a kiegészítõ tágozaton
tanuló, az ország különbözõ részeibõl érkezett
közel harminc gyakorló könyvtáros. Õk -elmon:'

dásuk szerint -a mindennapi munkájuk során
egyre erõteljesebben érzik az üzleti információs
készségek hiányát. Tapasztalataik alapján min-
den tizedik könyvtárba látogató igényli a business
típusú információkat, valamint a könyvtáros
minimális szintû gazdasági tájékozottságát. Töb-
ben jelezték, hogy már a szemeszter zárása óta
eltelt rövid idõszak alatt is kamatoztatták a tan-
órákon elsajátított ismereteket, fóképpen tájékoz-
tató tevékenységükben.

Fontos megemlíteni, hogy a közelmúltban
véget ért tanévtõl kreditrendszerben tanuló in-
formatikus könyvtáros egyetemi hallgatók részére
nappali tagozaton két önálló, kötelezõ jellegû
tanegység kapcsolódik a tárgykörhöz, melyek
abszolválását -a szükséges elõfeltételeket figye-
lembe véve -a tantervi háló alapján a negyedik

évfolyamon javasoljuk:
-Vállalkozói ismeretek, üzleti információfor-

rások (7. félév);
-Információbrókeri ismeretek, térítéses infor-

mációszolgáltatások (8. félév).
Ezek nyomán a jelenleginél majd jóval na-

gyobb lehetõség nyílik a téma több szempontú
vizsgálatára, részletesebb feldolgozására, a vál-
lalkozói, illetve üzleti információs ismeretek
további elmélyítésére, szintetizálására.

Kiszl Péter
egyetemi tanársegéd

ELTE BTK
e-mail: pkiszl@ludens.elte.hu


