
aDR-hírek

Az ODR lelöhely-
adatbázisán4 új

szolgáltatásai
Változatlan modell

Az aDR Lelõhely-adatbázis alapszolgáltatásai to-
vábbra is az eredeti koncepció alapján, a megszo-
kott módon mûködnek, még ha sok esetben új fel-
használói felületekkel találkozunk is. Nem válto- ~ ~
zott az a modell, hogy a könyvtárak által on-line ~ ,

vagy kötegelten felküldött bibliográfiai rekordok és V!!I
az ezekhez szintén kötegelt hozzátöltés során il- ,

lesztett további lelónely-információk képezik a rend- ORSZAGOSszer magját. ' ,

Az adatbázisban az on-line katalógusokban meg- DOKUMENTUM-ELLAT ASI

szokott módok~n, kulcsszavak szerint, böngészve RENDSZER
vagy parancsmodban kereshetünk, a tárgyi tájéko-
zódást egy külön tárgyszó-adatbázis is segíti.

Az adatbázisból a felhasználó által választott A keresõfelület újdonságai

lelónelyre közvetlenül elektronikus könyvtárközi köl-csönzési kérés indítható. A kérés indítása elõtt bi- Ajól ismert keresési lehetõségek (összetett kere-
zonyos esetekben, ahol ezt a könyvtár helyi rend- sés, böngészés, teza.urusz-keresés) mellett megjelent
szere megengedi, lehetõség van járulékos informá- az egyszeru és a parancskeresés opciÓ is. Változá-
ciók szerzésére a könyvtár kölcsönzési politikájára, sok történtek a találatok megjelenítésében: a rövid,
illetve a kölcsönzésre kiszemelt könyv hozzáférhe- egysoros találat-megjelenítés a nagyobb találati
tõségére vonatkozóan. halmazokban való gyorsabb elõrehaladást segíti, a

A kölcsönzési lehetõség csak a regisztrált, fel- h,osszú megjelenítés pedig a szerzõi nevek és
használói néwel és jelszóval rendelkezõ könyvtárak targyszavak mentén való továbbnavigálást és
számára nyitott. a rekordletöltést kínálja új funkcióként. E

Nem változik alapvetõen az sem, hogy a szolgál- v~ltozások a, Cor:rina WWW Gateway fejlõdé-
tatás a kérés közvetítését vállalja, a kérés sorsát senek eredmenyel.
nem követi végig, a kérõ és a tulajdonos könyvtár A kéréstovábbító rendszer módosításával függe-
közvetlenül egymás között bonyolitja a továbbiakat. nek össze azok a változások. amelyeket szintén a

A változatlan alapkoncepció mellett azonban hosszú megjelenítési formátumból kiindulva tapasz-
a rendszernek szinte minden elemében találunk talhatunk. A bibliográfiai lelõhely mellett az isme-

majd újdonságokat. amelyek egyrészt a rendel- rõs ~ ikon továbbra is kérés kezdeményezésére
kezésre álló információkhoz való szélesebb és ké- szolgáló fulaphoz vezet el, míg a Ei:) ikon a könyv-
nyelmesebb hozzáférést tûzik ki célul és az adat- tári adatokat és kölcsönzési politikát tartalmazó-
bázis keresõfelületén találkozunk majd velük. hoz. Mindkét ûrlap új formában jelenik meg: több
másrészt a könyvtárnyilvántartó felületen lehe- és reményeink szerint megbízhatóbb adatot tartal-
tõséget adnak arra. hogy a rendszerben részt vevõ maznak majd, mint korábban. A kérés feladásának
könyvtárak saját adataik karbantartásával és le- módja azonban lényegében változatlan marad; az
lõhelyadataik ISBN alapú feltöltéséveI javít}1as- elküldött kérésröl nyomtatható "nyugtát" is hason-
sák a rendszer hatékonyságát. lóan készít majd a rendszer.

,
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Sokszor felmerült a rendszerrel szemben az a Könyvtárnyilvántartások
kívánalom, hogy a saját adatainak rendelkezésre
bocsátá;Sán túl nyújtson segítséget az egyes könyv- A könyvtámyilvántartást eddig néhány funkció-
tárak katalógusainak használatához is. Ne csak jában elkülönülõ fájl végezte. Külön fájl tartalmaz-
azoknak a könyvtáraknak az esetében juthassunk ta a kérõ könyvtárak adatait és kérésre jogosító
el a helyi könyvtári adatokhoz, amelyekben techni- azonosítóit, és külön fájl intézte a tulajdonos könyv-
kai megoldások már lehetõvé teszik a közvetlen kap- tárak lelõhelykódjainak feloldását és címadataik
csolatot a kölcsönzésre kíszemelt könyv helyi köl- tárolását. Ez az egyszerû nyilvántartási rendszer
csönzési állapotának megtekintésére, hanem a köz- kinõtte önmagát, és szükségessé vált egy egysége-
vetlen rekord szintû linkek hiányában is kapcso- sebb, könnyebb kezelhetõséget biztosító módszer
lódhassunk a helyi katalógusokhoz. kidolgozása.

A fentiek figyelembe vétele alapján az új felüle- A jövõben egyetlen rekordja lesz minden könyv-
ten a lelõhelyekhez három tipusú link kapcsolód- tárnak, amely a lelõhelykódok feloldását intézi a
hat: tulajdonos könyvtárak esetében, a könyvtári ada-

1. A lelõhely-könyvtár neve továbbra is linkként tokat és a kérés. feladására jogosító azonosítókat
jelenik meg, de -az eddigiektõl eltérõen -erre tartalmazza. A könyvtárak rekordjaihoz különálló
kattintva a könyvtár honlapjára léphetünk. gyüjteményrekordok kapcsolódhatnak, amelyek le-

,. hetõvé teszik az adatbázis gyüjteményre utaló lelõ-
2. A lelõhely mellett megjelenõ ~ ikon jelenti helyeinek feloldását és annak a szituációnak a

az eddig megszokott közvetlen rekordszintû linket kezelését, hogy egy könyvtáron belül egyes lelõhe-
az egyes könyvtárak helyi katalógusához, amely- lyek a könyvtár központi könyvtárközi kölcsönzé-
nek segítségével részletes információkat kapunk a sét használják, míg más gyûjtemények önállóan
példányról és a kölcsönzési állapotról. Természete- kölcsönöznek.
sen, ha már egyszer a helyi katalógushoz érkez- Magát a rekordot a könyvtár önállóan tart-
tünk, elkalandozhatunk az éppen aktuális rekord- hatja karban, így gyakorlatilag a lelõhelykódok
tól és keresgélhetünk a helyi rendszerben. Szintén feloldásától a linkek pontosságán át a könyvtári
újdonság, hogy a helyi rendszerben talált rekor- információkig minden, a keresõfelületen megj ele-
dokra is indíthatunk "ODR-es" könyvtárközi ké- nõ könyvtári adatot kontrolláIhat. E változás
rést, amelyet az ODR rendszere regisztrál és a sta- miatt bonyolultabbá vált a jogosultságok rend-
tisztikában figyelembe vesz. Feladása egy megnyit- szere: a magát regisztráltató könyvtár a regiszt-
ható üres fulapon lehetséges. Az ilyen tipusú kéré- rációs ûrlapon bejelentett felhasználói névre
sek küldése azonban kicsit körülményesebb; az könyvtári adminisztrátori jogosultságokat kap,
adatokat kézzel kell beírni. amelyekkel karban tarthat ja a könyvtár és gyûj-

Ha a kérendõ mû az ODR adatbázisában is sze- teményei I;ekordjait, ISBN-t tölthet fel, könyvtár-
repel, érdemesebb onnan, a ~ ikonnal indítani a köz; kölcsönzési kérést indíthat a könyvtár ne-
k- -t vében, illetve szükség esetén újabb felhasználó-
eres kat vehet fel a fenti funkciók gyûjteményi kar-

3. A rekordszmtu linkkel nem rendelkezo konyv- bantartójaként, kölcsönzõként vagy ISBN feltöl-

tárak esetében megjelenõ ikon: ~ .Erre kattint-tõként.
va a helyi katalógus nyitólapjára érkezünk. Az itt A könyvtámyilvántartásnak része lesz az is, hogy
végzett keresések találataira ODR kérés szintén a a könyvtár, illetve a külön kölcsönzõ gyûjtemény
megjeleníthetõ üres fulapon kezdeményezhetõ. Ha megnézheti, milyen kéréseket küldött el és hozzá
a helyi könyvtár OPAC-ja is kínál közvetlen könyv- milyen kérések futottak be. (Debrecenben kipróbá-
tárközi kölcsönzési lehetõséget, a két kérés közötti lás alatt áll egy olyan helyi könyvtárközi nyilván-
alapvetõ különbség az lesz, hogy ha az aDR-lapon tartó rendszer is, anlely ezeket az aDR-es kérése-
indítjuk a kérést, arról az ODR statisztikája is tu- ket közvetlenül átveszi, és a kölcsönzõ könyvtáros-
domást vesz, ha a helyi felületen, arról az ODR nak már csak a kérés státus ának változását kell
nem fog tudni. regisztrálnia.)

Mindhárom linket -a könyvtár címekre és köl- A könyvtári rekordok karbantartásával kap-
csönzési politikára vonatkozó adataival -a könyv- csolatban felmerülõ problémákban természetesen
tárak maguk tarthatják karban az alább ismerte- az odrerrors@lib.unideb.hu címen lehet segítsé-
tendõ könyvtárnyilvántartó felületen. -.get kérni.

;.
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ISBN alapú lelöhely- Az ODR egy fogadó
és rekordfeltöltés könyvtár

.~k a kö~~ak. amel~e~ nem közös.k~talo- szemszögébó1:
gizálas kereteI kozott gyarapItják az adatbazlst, az A k .. t ~ k ..-
eddigiekben is megtehették azt, hogy off-line mó- onyv ar OZI

don teljes, ISBN-t tartalmazó MARC rekordokat kölcsönzés
küldjenek az adatbázisba. vagy a már ~gIévö re- -
kordokhoz az ISBN alapján lelöhelyeket tegyenek tapasztalatai
ho7Zá. Ezt az eddig mindig külön egyeztetést kívá- ak ~ - J ~ f Att -

1nó és emberi közremûködéssel járó mûveletet teszi a m 01 ozse 1 a

kényelmesebbé az a lehetöség, hogy a könyvárak Könyvtárban
saját igényeiknek megfelelö gyakorisággal a kívánt
f~:rnát~mb.an. elöké.s~ített fá~~okat ~ölthe.tne~ fel a A makói József Attila Városi könyvtár egy közel 26
konyvtárnyilvantartásl funkclon belül. (Mivel Itt au- ezer lakosú dél-alföldi kisváros egyetlen közmûve-
tomatikus mechanizmusok dolgoznak, a fájlforrná- lödési könyvtára.
tum be.t.artá~a feltétlenül sz?kség~s.) A f:ltöltö:t A felnõtt könyvtár hétszáz. mig a gyerekkönyv-
I~BN :ajl.elozetes feldolg~z~sa után a k.~nyvta: tár százhetven négyzetméteres alapterületen szol-
VlSszaje1z.::st kap az adatbazlsba el nem kuldheto. gáltat. A beiratkozott olvasók száma 3557, közü-
valamilyen formában hibás tételekröl. Ezeket a lük 878 a 14 éven aluli.
javítás után természetesen ismét módjában áll fel- A felnõtt olvasók tizennyolc százaléka középis-
tölteni. kolás. tíz százalékuk pedig valarnílyen felsöoktatá-

Az elõzetes feldolgozás után rendben talált téte- si intézmény h"a1lgatója. Ehhez jön még a munka
lek ez után sorba állnak az adatbázisba való tény- mellett tanulók száma. s akkor elmondhatjuk. hogy
leges betöltésre. A betöltés eredményérõl szintén a beiratkozott olvasóknak narojából a fele valami-
visszajelzést kap a könyvtár: megnézheti a betöl- lyen oktatási intézménybe jár. Ez a réteg az. ame-
tört rekordok számát. a rekord hiányában késõbbi lyik a leginkább igénybe veszi a könyvtárközi köl-
betöltési próbálkozásra félretett rekordok számát. csönzés lehetõségét.
a valamilyen egyéb hiba miatt be nem töltött re- A hagyományos információhordozók közül het-
kordok számát. illetve minden egyes feltöltésre el- venezer kötetes könyvállomány, százhatvanféle kur-
küldött tétel aktuális státusát is. rens folyóirat, kétezer analóg zenei lemez. a modem

A feltöltésre szánt fájlok összeállítását meg- információhordozók közül közel hatszáz zenei CD
könnyíti, hogy a lelöhely-hozzáírás elött a betöltõ és több mint háromszáz multimédiás CD-ROM vár-
mechanizmus ellenõrzi. az adott rekord tarta1maz- ja a könyvtárhasználókat.
za-e már a lelõhelyet. így azok többszöri feltöltés- 2000. január elseje óta a 11NLIB integrált kónyv-
kor sem duplázódhatnak. Nem kell tehát szigorú tárj rendszer segítségével dolgozzuk fel az újonnan
összehasonlítást végezni a fájlok összeállításakor. beszerzett dokumentumokat. s folyamatosan törté-
arra azonban érdemes vigyázni. hogy nagy tömeg- nik a retrospektív katalóguskonverzió is. Számító-
ben ne dolgoztassuk feleslegesen a rendszert. ne gépes katalógusunk az interneten is elérhetõ
küldjük fel újra és újra a teljes adatbázist. Jobb (www.konyvtar.mako.hu).
megoldásnak tûnik mind a feltöltö könyvtár. mind Könyvtárunk 1993 óta rendelkezik internet-
az adatbázis és használói szempontjából. ha rend- kapcsolattal, elöbb csak egy modemmel kapcso-
szeresen, kisebb adagokban történik a betöltés. lódtunk a szegedi egyetem hálózatára, majd pedig

Ezzel az új feltöltési lehetöséggel a könyvtárak önállóan a makói városira. Jelenleg húsz számító-
ezen a téren is olyan eszközt kapnak. amellyel saját géppel rendelkezünk. amelybõl öt a gyermekkönyv-
maguk ütemezhetik. intézhetik a feltöltéseket mind tárban van, öt a feldolgozói munkát segíti. hármat
a kurrens vásárlások. mind a retrospektív állomány a tájékoztatásban használunk. Két éwel ezelõtt
esetében. Jelenleg a fenti rendszer tesztelése folyik internetes olvasótermet alakítottunk ki. ahol a

néhány könyvtár részvételével. Ha a tesztelés lezaj- könyvtárhasználók hét számítógépen ingyenesen
!ik, ajól ismert http:j jodr.lib.unideb.hu címen je- intemetezhetnek.
lennek meg az új lapok. ..Könyvtárunk 1999 óta használja az Országos

Dr. Koltay Klára Dokumentumellátási Rendszer adatbázisát.

-
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Korábban hagyományos kérölapon, egyenként rések számát. A dokumentum-ellátási rendszer kö-
rendeltük meg a dokumentumokat. Több kérés vetkezö elõnyeit élvezzük:
esetén már az adminisztrációs munka is idõigényes .Többirányú keresést és böngészést lehet kez-
volt, hisz az adatokat pontosan kellett megadni, deményezni az olvasó által kért témában vagy egy
lehetõleg gépeIve, több példányban. Az olvasó álta- konkrét mû kapcsán.
lában csak a szerzõt és a kért mû címét tudta meg- .A kiválasztott dokumentum lelõhelyét és stá-
nevezni, a könyv vagy periodikum megjelenésére tusát pontosan meg lehet határozni.
vonatkozó további információk felderitése a könyv- .Az elektronikus úton feladott kérések rövid
tárosra hárult, amihez hosszabb-rövidebb kutató- idõn belül eljutnak a szolgáltató könyvtárhoz.
munkát kellett végeznie. Jól használható segédesz- .Az e-mail többek között lehetövé teszi a ~or-
közök voltak a nyomtatott katalógusok, illetve az rigálást, illetve a kétirányú kommunikációt könyv-
MNB kötetei. tárunk és a küldö könyvtár között.

A kérések továbbítása postai úton történt. Ez .Hatékonyabb a dokumentumokhoz való hoz-
a folyamat a földrajzi távolságtól függõen akár záférés, kevesebb a ki nem elégített kérés.
több napot is igénybe vett. Kéréseinkkellegtöbb- .Négy-hat napon belül megérkezik a kért mû
ször a megyei könyvtár állományára hagyatkoz- vagy másolat.
tunk, hisz a kért dokumentum lelöhelyéröl és A könyvek keresése az adatbázisban egyszeru,
státusáról nem tudtunk tájékozódni. Amennyi- gyors és megbízható, ritkán fordul elö, hogy nincs
ben a Somogyi-könyvtárban kölcsönözhetõ volt kapcsolat az adatbázis szerverrel.
a keresett mû, "mindössze" két hétbe telt, hogy A kérések pontosításához sok segítséget nyújta-
az olvasó kezébe adhassuk. nak az adatbázisban elérhetõ bibliográfiai adatok.

Azokban az esetekben azonban, amikor a ké- Az olvasók gyakran fordulnak olyan kérdéssel hoz-
rést a területileg illetékes megyei könyvtár nem zánk, hogy egy könyvet ki írt, szerkesztett, illetve
tudta teljesíteni, a kérölap az ország egyik könyv- mikor adták ki, esetleg csak arról szeretnének tá-
tárából a másikba vándorolt. A könyvtárközi köl- jékozódni, hogy egy adott mû Szegeden megiaIál-
csönzésben részt vevõ könyvtárak egymást keres- ható-eo
ték meg, ami a kérõ könyvtár számára azt ered- A könyvtárközi kérések gyakran irányulnak fo-
ményezte, hogy a könyv, folyóirat vagy másolat lyóiratokra vagy tudományos cikkekre, melye~
körülbelül egy-másfél hónap múlva érkezett meg. közül szintén nagy számban, már az ODR adatba-
Speciális kéréseknél elöfordult, hogy a gyûjtökö-
ri tájékoztató alapján közvetlenül az adott szak-
könyvtárhoz továbbítottuk az olvasó kívánságát,
de az átfutási idõ, illetve a teljesítés ebben az A kérések
esetben sem volt sokkal gyorsabb. Nem csoda, és a teljesítések számának alakulása:
ha a könyvtár-
használók nem
éltek ezzel a le- -ké,és.. számo
hetöséggel, a to-
vábbított, illetve 330
a teljesített kéré- ~o
sek száma alig 270

38haladta meg az 240
ötvenet évente. 210

Az ODR lelö- .a 180
hely-adatbázisa oc 150
és az informati- 120
kai infrastruktú -90
ra fejlõdése ug- 60
rásszeruen meg- 30
növelte könyv- O ".,., , , , , , , , .
tárunkban a ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

O ~ ~CD CD CD CD CD CD CD o o
könyvtárközi ké- ~ ~ ~ --:91 ~ év ~ 18 8 ~ ~

6 .Könyvtári levelezõ/Iap. 2003 -augusztus



.-~2002 A 2001-2002. év

teljesített kérései
Történelem 2;4 02001 témánként

Szótár

Szépirodalom 15

SzálTitá~8:hnika zisában találunk megfelelõt. Ezeket
J.-' általában fénymásolatban kérjük

SlXJrt 10
meg,

Pszich dó {ja 1417 Még egyszerûbb a helyzet. ha a
Politilo keresett szöveg valamilyen elektroni-

9 kus dokumentumban található. hisz
PedaQÓ{ja 30 43 a lelõhely-adatbázis erre vonatkozó-

Orvosi 19 an tartalmazza a hely URL címét.
Ebben az esetben a keresett doku-

Mj"észá 13 mentum részben vagy teljesen kinyom~

Mezogazdaság 18 tatható.
.20 A könyvtárközi kölcsönzés lehetõ-

Maternatilo 15 ségéveI könyvtárunkban többnyire

MarkBing tanárok és diákok élnek. Az általuk

.., hozott irodalomjegyzék alapján tájé-
KozgazdaS8~an k ' d nk , k ' "' k ." krozo u es eIJu meg reszu e a

Jog 10 szakirodalmat. elsõsorban a humán

Irodalom tudományok körébõl.
Az ODR tagkönyvtárak átvál1alták

I~en ~W kö"1"6c a dokumentumok visszaküldésének
Fadrajz ..!' 18 postaköltségét. így a szolgáltatás a

10 könyvtárhasználók számára teljesen

Filozófia 16 ingyenes. mely még népszerûbbé tet-

Elektrorilo te a könyvtárközi kölcsönzést intéz-

-.-ményünkben.
Bldo{Ja Kovács Mikó

.6Jlattenyésltés Galamb Katalin

o 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

A küldõ könyvtárak megoszlása a teljesített kérések alapján:

1999 2000 2001 2002 2003 Össz,
áDr.

Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár 65 38 40 71 50 264

Pécsi Tudományegyetem Könyvtára 4 O 22 23 23 72

Szegedi Tudományegyetem Könyvtára 4 51 84 98 40 277

Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár 1 4 17 25 12 59

SzrE Juhász Gyula Tanárképzõ Fõiskola Könyvtára O O 3 21 6

Országos Széchényi Könyvtár O O 2 O 1 3

Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár O O O 8 13 21

Csorba Gyõzõ Megyei Könyvtár O O O 5 4 9

ELTE Könyvtára O O O 3 1 4

Tiszántúli Református Egyházkerület NagykÖllyvtára O O O 3 2 5

Összesen 74 93 168 238 147 720
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Na pl ó

Önszervezõdõ hel y i an tûri, amint hosszas hang- és képhatásokkal
.-fárasztó agytevékenységre ingerlik. Mi több: rnind-

tarsadalom -ezen gyötrelmek ellenére mimikája többnyire elége-

történelmi dettségre utal, ha el is alszik olykor, nagyobbrészt
ál ébernek látszik, gyakran mosolyog, idõnként taps-

V tozatok, UJ formák ra ragadtatja magát. Ebben az életszakaszában ki-

Be szám O l Ó teIjedt kommunikációs tevékenységet is végez, a töb-
l ..biekkel szüntelenül barátságos gesztusokat vált -

a He ytsmeretl úgy tûnik tehát, jól érzi magát. Ezen alkalmakat

Kö n yvtáro sok tanácskozásoknak ~agy konferenciáknak nevezi, az
X O .Q CI önkínzásban külön is jeleskedõ fajtatársait pedig

.rsz~ OS elõadóknak.

Taná cs k O zásáró l Az ilyesfajta események közül tartós népszerû-
ségnek örvend a Helyismereti Könyvtárosok Orszá-
gos Tanácskozása, Az idén is száznál több részt-

Ismeretes, hogy a könyvtáros az emberi nem egy vevõ gyûlt össze az ország minden tájáról és a ha-
sajátos alfaját képezi, melyet számos különös szo- táron túli magyarlakta településekrõl, elsõsorban
kás jellemez. Antropológiai rejtély például, hogy az MKE Helyismereti Könyvtáros Szervezetének és
vajon mi készteti e species számos példányát arra, Bibliográfiai Szekciójának tagjai, szimpatizánsai
hogy a rekkenõ nyár közepén megszokott élöhelyé-
tõl távoli tájakra vándoroljon, hogy ott falkákba
verõdve bizonyos közösségi rituálékon vegyen részt. Könnendy Ferenc, a Kulturális Bizottság elnöke,
Ilyenkor nemcsak önkéntesen mellõzi az emberiség a Fõv~rosi ~özgyúlés nevében köszönti

~':;1~~ ak t kinth t- t " bb ' által él tt '. a tanácskozast.
~o~u~n e : ~ o, sege, , V~ ~y~ Tõlejobbra Fodor Péter, a FSZEKjõiga.zgatója,
oromoket, hanem kulonfele torturáknak IS alaveti balra Csepeli György államtitkár,
magát, Esténként magazinképekkel ízlésesen tapé- Nagy Anikó, a Bibliográfiai Szekció és Takáts Béla,
tázott ettõl eltekintve azonban meglehetõsen puri- a helyismereti Könyvtárosok Szervezetének elnöke,
tán k ~ 1 1b d tt k ll '. . bákb valamint Sándor Tibor,

enye emme eren eze o egtuffil szo a a Budapest Gyífjtemény vezetóje.
tér meg otthona helyett, napközben pedig kitartó-

t

í '
;
i
I
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közül. Ajúlius 16. és 18. között, ezúttal Budapes- volt az önkényes, véletlenszerû szelektiv mozzanat,
ten lezajlott konferencia éppen tizedik volt a sor- addig most az informatikai és törilegkommunikáci-
ban. A helyszín kiválasztásában közrejátszott, hogy ós technológiák jóvoltából jószerével "semmi nem
a vendéglátó intézmény, a Fövárosi Szabó Ervin vész el", minden egyszerre van jelen. Ebböl követ-
Könyvtár maga is kerek évfordulókat ünnepel: száz kezõen új módjai keletkeznek a hagyományterem-
éve született meg a döntés ugyanis a könyvtár meg- tésnek, a különféle narrativák kialakításának is,
alapításáról, és kilencven éve jött létre aJ;lilak hely- vagyis annak, ahogyan az egymást követõ nemze-
történeti részlege, a Budapest Gyûjtemény. dékek a felhalmozott közös tapasztalatokból válo-

A konferencia ezúttal a közélet autonóm intéz- gatva önmagukat meghatározzák. Immár nem arról
ményeit, a civil szervezeteket, egyesületeket helyez- van szó, hogy bizonyos tartalmakat elveszítünk,
te vizsgálódása középpontjába. E témán belül há- hanem legfeljebb ignorálunkvalamit, ami azonban
rom fö kérdéscsoport körvonalai bontakoztak ki. velünk marad, és bánnikor elövehetö a közös me-
Az egyiket az egyleti élet helytörténeti, historiográ- móriából.
fiai vonatkozásai alkották. A másodikat az a sze- Ez persze elsösorban az újonnan formálódó di-
rep, amit a könyvtár a helyi társadalomban, illetve gitális világ virtuális közösségi terére érvényes állí-
a helyismerettel foglalkozó könyvtárosok a helyi tás. A ma élõk dolga tehát, hogy minél többet
értéktudat és a közösségi cselekvés megerösítésé- mentsenek át a hagyományos tarta1makból a közös
ben játszhatnak. Végül az a szemléleti változás is emlékezet elemeit tároló új médiumokra. A magyar
terítékre került, amit a helybeliség fogalmának át- könyvtárosok számára is több évtizedes munkát
értékelödése jelenthet a globalizáció és az új infor- jelenthet a nemzeti kultúra digitális transzformáci-
mációs technológiák témyerésének korában. ója. Ezen az átalakításon a helyhez kötö dö , de

Különösen ez utóbbi témához adott átfogó értel- mindeddig oda is kötött, elszigeteltségben maradt
mezési keretet Csepeli György szociológus, infor- ismeret eknek, forrásoknak, adatgyûjteményeknek is
matikai államtitkár Globális és lokális címû nyitó- át kell menniük, így a "lokalitáshoz bilincselt tu-
elöadásában. Felváz0Ita az információs társadalom dás kiszabadításában" komoly szerep jut a helyi
kialakulásához vezetõ út antropológiai, szociálpszi- kezdeményezéseknek. Ehhez az állam pénzügyi for-
chológiai és kommunikációelméleti összefüggéseit, rásokat, alkalmazási szabványokat és egységes in-
felvillantva azokat a kihívásokat, esélyeket és ve- formatikai platformot a Nemzeti Digitális Archívum
szélyeket is, amelyeket e folyamat az újabb gene- program keretében kiván biztosítani.
rációk elött megnyithat. Egyik tézise szerint, míg A könyvtárak és a helyi civil szervezetek együtt-
korábban a kollektív emlékezet átöröklödésében sok mûködési lehetõségeirõl tartott elöadásában

A nyitónap
közönsége
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Ramháb Mária is hangsúlyozta a
helyi öntevékeny szeIVezetekre vo-
natkozó 'kiadványokkal, adatfocrá-
sokkal kapcsolatos szolgáltatások
jelentõségét. E tevékenységnek va-
lamennyi helyi civil szeIVezõdésre
ki kell teIjednie. A szorosabban
vett együttmûködési kapcsolatok-
ban azonban kifejezetten tanácsos
jól defmiált rendezöelvek mentén
válogatni a lehetséges partnerek
között.

Elönyben részesítendök a szak-
mai vagy a szakmai célokban kö-
zelálló szeIVezõdések, az irodalmi,
mûvészeti csoportosulások, vala-
mir; bizonyos szociális egyesüle-
tek. Az ad hoc jellegû szívesség-
nyújtások helyett a teIVszerü programkészítést ja-
vasolta, a finanszírozási feltételek és a felelösségi
körök világos meghatározásával. Az így létrejött, Fent: ..." H. H
írásos megegyezésekbe foglalt és utólag is kellõen ~ ~=n~trandulas resztvevOl a Szobolpark elott

dokumentált együttmûködési formák a szellemi és Knldy Gyula egykori óbudai törzshelyén
anyagi források megosztását, egyben megsokszoro-
zását is eredményezik. A közösség magasabb szin-
ten jut szolgáltatásokhoz, könnyebben tud tájéko- és a közszolgálat tartalmát és normáit a könyvtá-
zódni, sajátos érdekeit hatékonyabban tudja kép- rak világában.
viselni. A kecskeméti Katona József Könyvtár igaz- Gyáni Gábor történész, mint maga mondta, az
gatónöje mindezt az általa vezetett intézmény pél- elõadóknak abba a kihalóban lévõ faj tájába tarto-
dáival bõségesen illusztrálta. zik, akik nem használnak vetített képeket, viszont,

Amb71lS Zoltán, a Békés Megyei Könyvtár igaz- és ezt már a krónikás teszi hozzá, nyomdakész ta-
gatója A könyvtár és társadalmi kapcsolatai címû nulmányokat hoznak felolvasásra. Individualizáló-
elõadásában ismét szélesebb összefüggéseit világí- dás és civil társadalom -történeti megfontolások
totta meg a konferencia témájának. Áttekintette a címû elabor,átumában egyrészt igyekezett szertefosz-
könyvtárak mai szerepét meghatározó társadalmi latni azt a két évszázada magát makacsul tartó
tényezoKet, utalt a globalizáció, az informatikai rob- képzetet, hogy a polgárosodással szorosan össze-
banás, a szociális átstrukturálódás hatásaira, ki- függö individualizmus és a közösségiség egymást
emelve egyes társadalmi rétegek margina1izá1ódá- kizáró jelenségek. A polgárosodás valóban szétzúz-
sának következményeit. Utalt azokra a mélyreható za a rendies közösségi kereteket, de egyidejüleg új,
különbségekre is, melyek e szociokulturális térben szuverén szeIVezõdések sorát hozza létre. A polgár
a tudatos öntneghatározásra alkalmas és a sodró- éppen az általa választott kisközösségekben tud
dó, csak passzív átvételre képes kultÚrafogyasztó saját szabadságára ébredni, öntudatos és közös-
rétegek között megfigyelhetõk. ségalkotó állampolgárként tesz szert személyes és

Bizonyos jelek arra mutatnak, hogy átalakulhat új csoportidentításra. A személyiségfejlõdés és az
a fogyasztói elitkultúra és tömegkultúra finanszí- újfajta szociabilitás gyakorlóterepét Európa-szerte
rozása, a közpénzekbõl gyakran több támogatást a számtalan formát öltõ mûvelõdési egyletek, tár-
kap a költséges presztizskultúra, a tömegkultúra saskörök biztosították. Ám még a jogegyenlöségen,
pedig jobbára a kereskedehni média szabad terepe a kötetlen piaci szerzõdésen és a teljes körü in-
marad. Szólt a kulturális hagyományok felbomIá- dividualizmus talaján kifejlõdött modem államha-
sának jelenségeiröl, az új földrajzi, etnikai és val- talom is azonmód konfliktusba kerül a polgárok
lási törésvonalak létrejöttének és a nagy nemzetkö- autonóm szervezeteivel, ha azok a rendszer alapjait
zi eröközpontok versengésének a hatásairól. Ivfind- érintõ érdek- és véleménykülönbségeket szándékoz-
ezek fényében javasolta újrafogalmazni a közérdek nak megjeleníteni. Ilyen feszültséget hordoztak
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.tette a szaktörténész szemszögébõl.
Draveczky Balázs a híres aszta1társasá-
gok vidám szokásait és nevezetes alakja-
it keltette életre jóízû adomákkal fûsze-
rezett elõadásában. Mándli Gyula Vác. if-

jabb Sarkady Sándor Sopron. Asbóth
, ;'.~;: Miklós pedig Kalocsa társaséletének egy-

, ~) .egy fontos :~izódját, elev~nítette fel.

o,"c,o- Novacsek VQ}nlCs Komel pedig a magyar-
" honi szerbség egyesületi hagyományairól

beszélt. Nemes Erzsébet az egyik legmar-
kánsabb önszervezõdési forma, a vidéki
olvasókörök értékeirõl és e mozgalom mai
újraéled.ésérõl számolt be a hallgatóság-
nak.

A zárónapon Deme Péter, a Kulturális
Örökségvédelmi Hivatal társadalmi kap-

:;- *:,'. ! csolatokért felelõs vezetõje a hídépítés

tz~," .fontosságát hangsúlyozta a nemzeti örök-
ség hivatásos és civil védelmezõinek tá-
borai között.

Plim György a budafoki lokálpatrió-
I ták webfórumának példáján szemléltet-
I te. miként válhat az egymásról addig tu-

domást sem vevõ "kerületi lakosokból"
közös gondjaik megoldására szervezõdõ.

például a dualizmus közjogi fundamentumait meg- múltjuk emlékeit összegyûjtõ. elõbb virtuális, majd
kérdõjelezõ, így azonmód feloszlatott kossuthiánus személyes kapcsolatokat is kíépítõ valódi közös-
körök. késõbb az agrárszocialista vagy a nemzeti- ség. ékes cáfolataként az internet elidegenitõ hatá-
ségi egyletek. A magyar szabadelvûség fénykorá- sáról szóló rémüldözéseknek.
ban, a dualizmus idején az egyesületalapítást oly- Varga István a Fonyódi Városvédö és Szépítõ
kor kifejezetten antiliberális eszközökkel szabályoz- Egylet és az általa vezetett helyi könyvtár szoros
ták, és az egyleti életre vonatkozó jogrend a Hor- együttmûködésének látványos eredményei mellett
thy-korszakban is tág teret hagyott a szokásjogon azt is bemutatta, hogy miként jelennek meg a he-
és politikai megfontolásokon alapuló, önkényes lyiségre vonatkozó információk a világhálón.
döntéseknek. Gazdagon virágozhattak viszont a A helyismereti könyvtárosok nyári találkozóinak
különféle mûvelödési és karitativegyletek. A XX. elmaradhatatlan programpont ja a félnapos autó-
században megnõtt az állam felelõsségvállalása ál- buszos ldrándulás. melynek közkedveltségében épp-
lampolgárai biztonságáért. egyidejûleg azonban úgy közrejátszik a vendéglátó település történeti
mind mélyebben hatolt be oda is. amit addig ma- nevezetességeire irányuló tudásszomj. mint a részt-
gánszférának tekintettek. A szigorodó állami be- vevõk egymás iránti kíváncsisága, aminek kielégi-
avatkozás, a dezindividualizáló tendenciák az ál- tésére ezeken a jó hangulatú utakon bõven nyílik
lamszocializmusban csúcsosodtak ki. mely nemcsak lehetöség. A rendezo"k az idén gondban voltak, mint-
az autonóm személyiség kifejlõdését. hanem a szo- hogy Budapest csoportosan is felkereshetö látvá-
lidaritást. az önkéntes közös cselekvés készségét is nyosságai kevesek számára jelentenek újdonságot.
elfojtotta. Napjaink egyik legfontosabb feladata Jó döntésnek bizonyult végül Garbóczi László
megtalálni az állami és a társadalmi felelösségvál- helytörténész értö kalauzolásával a város ismeretle-
lalás egészséges arányait. nebb dél-budai fertálya. Budafok és Nagyiétény felé

A második ülésnapon az elöadások és korreferá- venni az irányt. A célpontok között szerepelt egye~
tumok az egyesületi élet hazai históriájának figye- bek mellett a megújult nagytétényi Száraz-
lemreméltó részleteit idézték fel. TóthÁlpád a XIX Rudnyánszky-kastély és a Szoborpark. A tomboló
századi pest-budai egyletek kapcsán a téma kuta- kánikulában igazi felüdülést jelentettek ezután a
tásának forrásait és elemzési szempontjait ismer- föld alatti kalandozások

,
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Elóöb egy jelentéktelennek látszó pincelejáró névkeresztségen is átesett Könyvtári Levelezõ/lap
mögött egy még kevesek által ismert, titkos sza- cikkeit.
badkõmûves szertartásterem maradványaira lehetett Annak az évnek a tavaszán
mcsodálkozni. Majd a híres budafoki borpincésze- gondolt egy merészet, és útjára in-
tek e~ legrége~~iké~e~ avatták be .a lá~og~tókat dította a Könyvtári. Expre,~st r JtfJ"" "'\'-\'1
a bor es a pezsgo erlelesenek szakmaI fogasaIba. A Szente Ferenc, a KMK 19azgatoJa, il 'f' f ' gigantikus méretû hordók szomszédságában való- és Arató AntaL Laza csuklógya-~;. ~";

ban egy-egy harapásnyi bor megízlelése közben korlatként, Valószínûen maguk is r'; C-':
).o~ tanulhatta meg a társaság, hogy mi a különbség a meglepõdtek a fogadtatáson. Igény c:::-- .-1. ;;:.::;::~

borkóst~lás és a borozás ~özött. Né~ ~ó.tlásra volt:gy ilyen ~p~sú: könnyede~b, .~~. ,- :::~)11'"
e~te,_~dy G~l~ egy~on kedvenc ~~udaI ~s~en- n:hez szakmaI kerdes:kkel keve,s- 1r 1,3;;..~
degloJeben, az IrO egyik levele alapjan elkeszItett se "terhelt" lapra, s bejegyeztettek '1!.;I, :y-" -
vacsorán kínálkozott lehetõség. Könyvtári Levelezá/lapként. Azóta .

! íMinden jel arra vall, hogy a konferencia témája is (sõt, visszagond91va a másfél év- fi 1

iránt,érd:klõdõ könyvtár,osok e~ttal ~s ismeretek- ~edd~l ezelõtti idõkre, még i~- 1. I
ben, eImenyekben, szemelyes találkozasokban gaz- kabb) ugy gondolom, szerencses !
dagodva, szakmai identitásukban megerõsödve tér- ötlet volt a Könyvtáros fõszerkesztõi állásából nyug-
tek vissza otthonukba. Talán ezért is van az, hogy állományba vonult Gerõ Gyula gondjaira bízni a
-mint azt a bevezetóoen említettük -az elsõ hívó szerkesztést,
szóra, a nyár egyéb örömeit másra hagyva, évrõl- Ma már nehéz elképzelni, hogy az elsõ számok
évre .útra kelnek a helyismereti könyvtárosok or- az imént említett DOS-os Wordben formálódtak, a
szágos tanácskozásának egy-egy újabb állomáshe- lézemyomtatón készült szöveget a másolóval készí-
lyére. 2004-ben Szolnok válja õket. tett ábrákkal együtt makett alapján applikáltuk

Reméljük, a szervezõk jövõre is olyan megértõ tükörbe. Az akkor legprofesszionálisabbnak tartott
támogatásra találnak, mint amit az idén a Fõvárosi Ventura kiadványszerkesztõt az OSZK nyomdájá-
Közgyûlés, az NKA, az NKÖM, az MKE, a KELLÓ, ban ugyan használták már, de csak egy példányra
a FSZEK és a Kéhly vendéglõ biztosított. vásárolt az intézmény hardlock-kal is védett hasz-

Sándor Tibor nálati jogot. Nem sokkal késoob megjelent egy hozzá
nagyon hasonlitó, ám sokkal olcsóbb szerkesztõ-

TIzenot ev program Finesse néven, ezt vettük meg. A nyomda
ördögének nevezett álságos nyomdahibák lehetõsé-

Január óta szerepel a kolofonban, hogy lapunk XV. ge megduplázódott, s akadt is példa rá nemegy-
évfolyamába lépett. Ott leírva ez a szám semmi szer. (Gerõ Gyula már azt is megígérte, behozza
egyebet, mint bibliografiai adatot, nem jelent. De: Mogyoródról a fejszéjét, és szétveri amasinát.)
tizenöt év majd' egy negyed emberélet! Mi minden A lap akkor kész, ha kész avezércikke, Akkori-
történt mindeközben! ban -s hosszú évekig még -az elsõ oldalon vezér-

E fi rik It k zd t t .' rt ' ti h ' tt ( ' ) cikk állt. Egy kézen meg lehet számolni azokat,u o us vo a e e o ene a ere IS, ik t fi 1 1" ki d , S t F . írt 1, .,
k1989 tírt nk T "'1'

b , th t " am e nem a ee os a o, zene en .zu,-e u .d.1an meg ocsa a o a Vlsszaem- t k It kn k " knak E b . Itl ' k - k h ' 1 , Im ' . t .d ' . fi1 zama u vo eze e az Iraso. gy aj voe ezone , ogy szeme yes e enyel 1 ezl e. 1" k ' t S t ' tadta Ge - k al 1. ve u : amm zen e a rone ,azonn e IS
1989. június 10-e, szom.ba~ mé~ nem az, elsõ hangzott a kérdés: és mikor lehet postázni a lapot?

~unkanapom volt a ~e~ti k?n~arban, hl~zen A postázásban (szívesen-e vagy sem) sokan részt
hl~atalos~ csak 12~iketol, hetfoto! voltam állo- vettünk. Az akkori lapszámok vékonyak voltak, 16
manyb~, am egy affel: gyorstalpalo- tanfolyamon oldalra szólt a kiadási engedély. Félbehajtva egy a
~ett~m res~t: a ~ord szov:gszer~e~zto DOS-os 4:0- feladót elõrenyomva tartalmazó papírszalaggal fog-
as változatávallsmerkedtunk nehanyan. Nem ser- tuk át s a címet tartalmazó öntapadós címkével
tem ~eg talán, ha :lmondo~, az elõadó nem is ragasztottuk össze.
enyhen d~do~ott, .k~t s~v~ kozt n~godtan lehe~ Az egyik megjelenés napján Szente Feri vidéken
tett szunyálni (amI ram IS fert az elozo munkahelYI volt, Késõ délután érkezett fel a lap a nyomdából,
búcsúztató után). s menten csomagolni kellett volna, mert kis késés-

Edit kolléganõm kénytelen volt fegyeImezetteb- ben voltunk vele. Mégse fogtunk hozzá, mert Gerõ
ben figyelni, mert õ másnap tól már ezzel a PI:9g- Gyula azonnal kiszúrta, hogy fényképcsere történt.
rammal rögzítette kézírásokból az akkorra már a Nem eredeti fotót adtunk a nyomdába, hanem a
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Könyvtáros egy korábbi számából kellett kifotózni lV. Márton Aron

a fényképet. # .
A bajt az okozta, hogy a kinyitott lap mindkét N yan Egyetem

oldalán volt fénykép, s a sötétkamrában a fotós
nem mélázott, melyik képet kell átvennie, így az- A Márton Áron Szakkollégium immár negyedik al-
tán (ha jól emlékszem) egy férfi portréja került a kalommal hirdette meg 2003. augusztus 18-30. kö-
kitüntetett kolleginát méltató cikk mellé. Gyula zött a határon túli fiatalok számára szervezeti nyá-
azonnalleállíttatta a postázást, s azon:.gyötrödött, ri egyetemet.
hogyan hozzuk helyre a hibát. Írt hamar egy hely- -
reigazítást, applikáltuk mellé a fénymásolón ké- ..Át
szült (csapnivalóan rossz minõségû) fotót azzal, hogy "7. 1\: ::: ~ V. MÁR T o 1'1 A RON
további másolatokat rakunk a lapba. Az új máso- './;";io :",,~\'-Ni Y' Á R i E (! Y' E T' Il M
lat aztán olyan rossz volt, hogy majdnem mindegy l"",u~:p~~"t"o" 2 ~03 o ~;U97u;~-;u~~ ;~:;O o
lett volna, ,.helyreigazítunk" avagy nem. Megérke-
zett Szente Feri, s éktelen haragra geIjedt, amikor
kiderült, leálltunk a postázással. Menjen ki így a A könyvtár-Úlfom1atika szekció elöadásai az idén
lap, majd a következõ számban kimagyarázzuk a digitalizálásra koncentrálódtak. A hallgatók (akik
magunkat -szólt az ukáz, hiába dörmögött magá- között -s ez csupán érdekesség -voltak nem szak-
ban Gyula, aki egyébként egy apró betûhibába is mabeliek is) a magyarországi könyvtári rendszerrõl
szinte belebetegedett. és stratégiai tervérõl. a Könyvtári Intézet és az Or-

Állandóan hadakoztunk az idõvel. Gyakran szágos Széchényi Könyvtár szerepéröl, szolgáltatá-
ránk telefonáltak a rendészetröl, szíveskedjünk sairól, a digitalizálási technikáról és projektekröl.
már hazamenni, mert este 9-kor el kell hagyni az a digitalizálás könyvtári szerepéröl. a könyvtárak
épületet. Aztán átköltözött a lapzárta az én la- internetes megjelenéséröl. a teljes szövegû elektro"
kásomba, amikor megvettem elsö otthoni PC-met nikus dokumentumszolgáltatásról hallottak gyakor-
s mellé egy szkennert meg lézernyomtatót. Persze lati ismeretekkel is megtûzdelt elöadásokat és bu-
a lehetöségek ilyetén mértékû korlátlan javulása dapesti nagykönyvtárakba látogattak el. Az elöadá-
határtalanná tett bennünket. Az egyik olimpia sok nagy részének helyszíne a Könyvtári Intézet
idején Gyula elkvártélyolta magát a hallban, a volt. (F.L.)
galéria alatt. Korrigált, amikor elkészült egy új Az [Hadók ..dékulldall 1 - t 1..- t k.. b k H b l eo cyan
o a, nez e az o Impla. s oz en- oz en e -kapták Virt László könyvét
szunyókált. Jól is tette, mert reggel hétre végez-
tünk a lappal. hazavitte, s a lelkemre kötötte,
telefonáljak rá fél] 1-kor, hogy elérje a déli vo-
natot, amivel Veszprémbe utazik. (Ott készült
akkoriban az újság.) Én dolgozni mentem reggel,
így aztán vállalhattam az ébresztést... Le .

Összehasonlíthatatlanul könnyebb most az éle- A Könyvtári Inté':t
tünk, az internet rnindennapossá válásának korá- számítógépes oktatótenne
ban. A ,.tervezett fehér folt" helyére gyerekjáték il- a MÁsz hallgatóival

lusztrációt szerezni. A lesz-e elég anyag gyötrelme
azonban ma is kísért. Aztán rendre túlszaladunk a
tervezett teIjedelmen.

Közben kiadóváltás, személyi változások történ-
tek a folyóirat életében, az azonban szerencsére nem
változott, hogy sok-sok külsõ munkatársunk lelke-
sen íJja a lapot. Ingyen, hiszen újságunk kezdettöl
fogva nem tudott honoráriumot fizetni az írásokért.
(Mint ahogy az utóbbi idöszakban sajnos szakrnánk
más lapjai sem tudnak.)

Szóljon hát a köszönet minden szerzõnknek,
remélve, hogy újabb évfordulókon is leírhatjuk majd:
él még a lap. (Fejós László)
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Mózner Anna Szívesen tanult mindent, új eszközöket, techni-
kákat, munkamódszereket, és amikor a szörnyû

i ~ (1965-2003) betegség jött, meg akarta tanulni legyõzni a halált.
i Így éveket tudott kiharcolni tõle.
: Mózner Anna, az Eötvös Tanított bennünket is: hitre, halállal dacoló mun-

! Loránd Tudományegyetem kakedvre. Õt látva szégyelltük mindennapos gond-
i Egyetemi Könyvtár munka- jainkat, problémáinkat, mikor õ azonnal segíteni
, társa 2003. június 30-án ,::,' akart, tenni valamit másokért, természetesen, hi-
: hosszan tartó, súlyos beteg- '. valkodás nélkül.

ségben elliunyt. Szeretném hinni, hogy mi is segítettünk neki
J 1988-ban kedves, ér- azzal, hogy hittünk benne, érezhette szeretetünket,

deklõdõ, jó kedélyû fiatallányként érkezett az s azt, hogy harca nekünk is fontos.
Egyetemi Könyvtárba, aki hallatlan természetes- Valamennyien büszkék vagyunk arra, hogy a
ségévei azonnal megszerettette magát. Gyorsan munkatársai leh~ttünk.

,! megtanulta munkakörét, szeretett precízen, igé- Petrovics Mária
nyesen dolgozni. ' fõigazgató-helyettes

f:
'"

/ illRDETESI

Wf.{ EN CIKI-AO PÉD lA
~;'t'~:;' Média.Hir~etési Ál-ak és Szolgáltatások

~~1 23. kladas 2003. szeptember
~':

lIAZÁNK EGYETLEN MÉDIA-ADATTÁRA
félévente bõvítve és akt.ualizálva

KÖNNYEN KEZELHETÓEN
900 oldalon több mint 4000 média ada~i
10 tartalomjeg)'zék és 4 regiszter segítségével

f ÁTFOGÓAN.
I médiaadatok + média-adatbankijelt:'ntések

kivitelezõk minden szakterüleu'õl + szakcikkek,
szövetségek, újságírók és szóvivõk részletes adatai

BARÁTSÁGOS ÁRON
kõnvv 1 Ft-os m~'diánkénti áron"
(-;D 0,5 Ft.-os médiánkénti áron
ing)'enes faxbanki és felvilágosítási lehetõségek

tttt~t*'t
Megrendelhetõ

S&S ~'l.rakter Kft.Qf .1055 Bp. Honvéd u. 40.
Telefon: 302-7288, 301-0239 Fax: 475-0803

E-mail: mediaasz@"I1et.hu
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Közhírré tétetik -Postánkból

III. völ gy sé g i pont, hogy nemcsak a park rendezésében. de a
..8 # ~ könyvfesztivál elõkészületeiben is szinte az egész

konyvfesztlvál város részt vett, így mindenki a magáénak érezhet-
b h # d 8 S 1 # te a rendezvényt.

a ony a 1 o ymar A korábbi években is arra törekedtünk, hogy a

Imre Városi lehetõ legkulturáltabb szórakozást biztosítsuk az
K .. yvt # b érdeklõdõknek. Fel kellett ismernünk az évek so-

on ar an rán, hogy a közönség szórakozni, kikapcsolódni
vágyik, tehát nyitni kellett a könnyedebb mûfajok

2003. június 20. és 22. között rendezte meg könyv- felé is. Hasonlóképpen jártunk a szponzorok kér-
tárunk az immár hagyománnyá vált völgységi désével. Az elmúlt évekkel ellenté~ben most már
könyvfesztivált. Kezdetektõl fogva az volt a cél, hogy beláttuk, hogy a programokhoz szükséges anyagi
a Völgység szívébe, ebbe a kellemes kisvárosba el- háttér nem teremthetõ meg támogatás nélkül. En-
hozzuk és az érdeklõdómek átadjuk mindazt, ami nek a feltétele az volt, hogy megjelent a támogatók
meghatározza az egész ország kulturális és irodal- neve a médiában és a helyszínen is. Természetesen
mi életét. Éppen ezért minden évben az ünnepi továbbra is szem elõtt tartottuk az igényességet
könyvhét utáni hétvégére tervezzük programunkat. mind a programok, mind a szponzorok vonatko.zá-
így a kiadók legfrissebb kiadványaikkaljelenhet- sában.
nek meg városunkban. Helyszínként adott volt a A rendezvényt június 20-án délután nyitotta meg
könyvtár épülete, mely egykor a Perczel család Potápi Árpád. a város polgármestere, Bölcsjöldi
kúriája volt, valamint az épület elõtti park. ame- Árpád, a Fûtõmû vezetõje (aki egyúttal ünnepélye-
lyet sajnos az utóbbi években meglehetõsen elha- sen a szökõkutat is felavatta), illetve Antal Mária.
nyagoltak, mégis ideálisnak mutatkozott egy ilyen a könyvtár igazgatónõje.
jellegû rendezvény lebonyolítására. Ebben az évben Weöres Sándor születésének kilencvenedik év-
végre a város vezetõsége is felismerte. hogy fontos fordulójára rajz- és fotópályázatot hirdettünk meg
megõrizni a park szépségét és kihaszn~ lehetõ- a megye minden iskolájában, illetve a megyei saj-
ségeit. A rendezvény elõtt alig egy nappal készült tóban. Felhívásunkra több száz pályamunka érke-
el a park rendezése, a városi fûtõmû dolgozóinak zeit. többnyire általános iskolásoktól. A legjobb
köszönhetõen. Járdát épí-
tettek, padokat, szemetese-
ket telepítettek, és sok-sok
virágot ültettek. Elkészült
végre a parkban a közvi1á-
gítás. illetve a könyvtár
díszkiviIágítását is megva-
lósították. Sõt, az évek óta
mûködésképtelen szökó1rn-
tat is megjavították.

Mindezt azért tartom
fontosnak megemlíteni,
mert nagymértékben hoz-
zájárult rendezvényünk si-
keréhez. hiszen még von-
zóbbá vált a környezet. és 'c.

-,~természetesen sokan voltak :,

kíváncsiak a megújult.
megszépült parkra is. A
másik nagyon fontos szem-
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rajzokat szintén a megnyitón díjaz-
tuk. Elsõ alkalommal adtuk át az
ún. Veréb-díjat is, melyet a szándé-
kaink szerint minden évben olyan
személyek, vállalkozások kaphatnak
meg, akik (vagy amelyek) rendhagyó
módon .,népszerusítik" a könyvtárat.
A Veréb-díjast Nagy László, állandó
olvasónk köszöntötte. (A könyvtár
fennállásának ötvenedik évfordulója
alkalmából írt köszöntõjét már 01-
vashatták a lap februári számában.)

A rendezvény három napjára a
~-~- :.. '-~ -,,-- moderátori feladatokat}gazi lokál-

~,.=~=~" patriótaként Barabás Eva, az RrL
-c". ,"0 ' ...' -.o.. .Klubinûsorvézetõje vállalta. Szíwel

lélekkel azon volt. hogy a rendez-
vény valóban sikeres és emlékezetes
legyen. Rengeteg ötlettel állt elõ, egy
pillanatra sem hagyta. hogy a kö-
zönség figyelme lankadjon. és mÍll-
dig újabb és újabb játékokat talált
ki a gyerekeknek. Úgy gondolom,
ezzel jelentõsen hozzájárult rendez-
vényünk sikeréhez.

A fesztiválon huszonöt kiadó je-
lent meg régebbi és legújabb kiad-
ványaival, melyek között minden ér-
deklõdõ találhatott kedvére valót.
Aki nemcsak vásárolni szeretett vol-
na. reggeltõl estig találhatott megfe-
lelõ szórakozást.

Párhuzamosan zajlottak a külön-
bö,Zõ író-olvasó találkozók. elõadá-
sok, kézmûves foglalkozások, gyer-
mekeknek, felnõtteknek egyaránt.
Sokan éppen a bõség zavarával küsz-
ködtek. és választaniuk kellett, me-
lyik program érdekli õket jobban.
Akik tehették. ide-oda járkáltak a
helysZÍnek között. és belehallgattak
mindegyikbe. Jól mutatja az érdek-
lõdést az. hogy az elõre megterve-
zett, berendezett helyszínek több
esetben szûkösnek bizonyulnak. Ez
okozott némi kellemetlenséget nem
csupán az érdeklõdõknek, de ne-
künk, könyvtárosoknak is. A vártnál
lényegesen többen jöttek el, ennek
pedig csak örülni tudtUnk.

Természetesen a program gerincét
az irodalom adta. Több kiadó hozta
magával egyik-másik könyvének szer-

.
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zõjét, akik aztán kedvet csináltak nekünk, egysze- S k G .-
rú olvasóknak a müveikhez. Számomra a legna- Up a eza

gyobb öröm az volt, hogy nem kizárólag a "nagy emlékkiállítás
nevek" tudták megmozgatni az embereket. Ugyan- '.-
úgy nagyon sokan voltak kíváncsiak az eddig is- Szekesfehervaron

me~etlen elsõ kötetesekre, illetve a helyi alkotókrais. Igy fordult elõ például, hogy Lemle Zoltán evan- Százhúsz éve -pontosabban 1883. április 8-án -

gélikus lelkész elsõ kötetének bemutat6ján, illetve született Supka Géza, akit a szélesebb közvélemény
Jókai Anna könyvbemutatóján egyaránt telt ház elsõsorban a könyvnapok megalapítójaként tart szá-
volt. Eközben pedig másik két helyen hasonlókép- mon. Ezért is az idei könyvhéten rendezte meg a
pen zajlottak a programok, Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár a székesfehér-

UdvaJi Gábor Kínáról mesélt nekünk, a gyere- vári Vörösmarty Teremben azt a kiállítást, amely -

kek a színpadon játszottak, és a könyvsátrak sem természetesen a teljesség igénye nélkül- igyekezett
ürültek ki, egy percre sem, A három nap alatt el- bemutatni a XX. századi magyar tudományosság
juthattunk Szendrõ Szabolccsal a Himalája csú- és közélet e páratlanul sokoldalú személyiségét.
csaihoz, vagy Régi Tamással, aki fotóit is kiállítot -(Huszonkét ötvenszer hetven centiméteres tablón és
ta nálunk, Afiika legmélyébe. Nemcsak a fe1nõttek- tizennégy nagyméretû vitrinben mutattuk be a le-
nek kedveskedtünk, a gyerekeket szintén író-olva- ányától, dr. Supka Magdolna Széchenyi-díjas mü-
só találkozóval vártuk. Babay Bernadette és Tarcsai vészettörténésztöl kapott eredeti dokumentumokat
Szabó Tibor könyvbemutatói mellett részt vehettek és azokat a fénymásolatokat, amelyeket különbözö
az Országos Könyvmolyképzõ vetélkedõjén, illetve könyvtárakból összegyûjtött könyvek, folyóiratok
a Harry Potter Klub családi piknikjén. Gondos- stb. alapján készítettünk.) A bemutatott anyagot
kodtunk a felhõtlen szórakozásról is, a Bmtina ze- kísérõ szöveg, forgatókönyv helyett e rövid jegyzet-
nekar rendezvényünkön mutatta be legújabb CD- ben elsõsorban a kiállított dokumentumokra utal-
jét, bemutatkoztak tüzes zsonglõrök, és itt jár- va szeretnénk "láthatóvá" tenni a kiállítást. A kur-
tak a Langaléta Garabonciások is. A családias zíwal szedett szövegek minden esetben a kiállított
hangulat megteremtése érdekében -a korábbi ha- tárgyakhoz kötõdnek.
gyományoknak megfelelõen -este családi pik- Supka Gézát származása, családja szinte pre-
nikkel, sza1onnasütéssel és borkóstolóval vártuk desztinálta arra a polgári foglalkozású, értelmiségi
látogatóinkat. létre, amelyet választott, s amely megadatott neki,

Az itt felsorolt események természetesen csak (Részlet az 1938-ban betiltott Literatura elõ.fizetõi-
kiemeIések a teljes rendezvényböl. Nem is az a célom, hez Ú"ógéppel út levélbõl: "Elmondhatom: családom
hogy a részletes programot ismertessem. Azért tar- tagjai négyszáz esztendõ óta toUal, szóval, karddal
tom fontosnak, hogy beszámol jak róla, mert öröm- és iparosszerszámmal szolgálják, védik, fejlesztik
mel tapasztaltam, hogy igenis van igény a kultu- a magyar mûveltséget". Kép nagyapjafivérérõl,
rált szórakozásra, és vannak, akiknek még fontos Supka Jeromos zircifõapátróL családifotók, érett-
a szellemi táplálék. Könyvtárosként úgy gondolom, ségi bizonyítvány, igazolvány- és útlevélképek.
hogy egyre inkább hozzátartoznak az ilyen tevé- Néhány személyes tárgya, csíptetõ, borotva. olló.)
kenységek is a munkánkhoz, hogy érdemes volt 1904-ben került a Magyar Nemzeti Múzeum régi-

belevágni, és érdemes volt három éven keresztül
dolgozni, küzdeni a program sikeréért. Most végre .IM aUt HO.Mo"gh zta ., " 1 ' t ' d " bb ' r.lO"'[;1 me o a gyumo cse. mm en nap to mmt ez- ".""O",.,.:)",

ren voltak kíváncsiak ránk.A rendezvény alatt készített felmérés szerint pedig le Pen Club HongrOi' certifie que

szinte mindenki elégedett volt a programokkal. A ~~ G~~-~~-

l,egn,agy°bb, e~~~erés,..amit ,kaphattu,~' hogy .az- est inscrit ou centre de Budopesl.
ota IS megálhtJák a konyvtár dolgoZOlt az utcan, En conséque"ce il prie tous Ie,
hogy elmondhassák, milyen jól sikerült, és mennyire P. E. N. Clubs de lui re,etv.., I'oc,
" 1 ' , cueil confrofernel. qui est de "'ole
JO ereztek magukat. Ennél több garancia nem is don. notre Asoocio"on.

kell a jövõ évi program sikeréhez. Mi már arra I Budopest. 1. 1.1941.

készülünk.
Vass Csaba

Bonyhád
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ségtárába. Munkásságát rövidesen küJjJ;ldön is el- Érdekes dokumentumokat láthattunk Supka
1 ismerték, 1917-18-ban a bécsi egyetemen tanított. Géza 1945 utáni kibontakozó közéleti, politikai
; Tudományos munkásságában fõként a keleti helle- tevékenységérõl, amikor a Világ fõszerkesztõje, a
! nizrnus nyomait kutatta az európai, közel-keleti és Polgári Demokrata Párt megalapítója, majd elnöke,
! közép-ázsiai középkorban. (Magyar és idegen nyel- a szabadkõmûves Symbolikus Nagypáholy nagy-
i, vû tanulmányamak több múlt 1 00 tét~les bibliográ- mestere volt. (Vezércikk a Világban, melyben kiáll
I .fiája, fénymásolatok az Archeológiai Ertesítõben, a Hatvany Lajos mellett, Somogyi Jolán köszönõ le-

Numizmatikai Közlönyben, a Mûgyûjtó'ben, a Nem- vele, a Világ 1946. évi naptára, igazolványok, pl.
zetiMúzeumjelentéseiben stb. megjelent írásaíró~ az angol nagykövetségtõl, hogy a követség védett-
azok illusztrációiról, az idei könyvhétre megjelent sége alatt áll, ehhez kapcsolódó karszalag
In menwriam Supka Géza IKiad. Szolnoki Mûvé- BRn"ANSZKOJEfelirattaL nemzetgyûlési képviselõi
szeti Egyesületi cimû kiadvány, amelyben napvilá- megbízó levél, lenwndó nyilatkozata a Székesfõvá-
got látott A nagyszentmiklósi kincs kultúrköre Cú11û, ros Törvényhatósági Bizottságának tagságáró~ le-
eddig csak kéziratban olvasható tanulmánya.) vele Rákosi Mátyáshoz, amelyben bejelenti, hogy

1918 õszétõl a Károlyi-kormány rendkívüli kö- visszavonul a köz~lettõl, nagymesteri kalapács,
vete és meghatalmazott minisztere volt Prágában. szabadkõmûves kiadványok, díszes oklevél arról,
Bécsbe emigrált, majd hazatérése után megfosztot- hogy New York állam szabadkõmûves nagypáho-
ták múzeumi állásától (1934-ben rehabilitálták), lya Supka Gézát bízza meg a páholy magyarorszá-
különbözö napilapok publicistája lett. (Károlyi Mi- gi képviseletével stb.)
hály 1946-ban kelt levele, amelyben igazoYa, hogy A kiállításon láthattak az érdeklõdõk számos

I személyesen nevezte ki követté, ismert közéleti Fejér megyei vonatkozású cikket is Supka Géza pá-
1! személyiségek, tudósok kézzel irt levelei arró~ hogy ratlanul értékes lapkivágat-gyûjteményébõl (ame-
! Supka Géza a Tanácsköztársaság idején a prole- lyet korábban dr. Supka Magdolna a megyei könyv-

tárdiktatúra ellen foglalt állást, ezért többször zak- tárnak ajándékozott).
latták. Cikke a Világban Ady Endrérõl, majd a lap Noha a kiállítás a lehetõségek szerint sokoldalú
könyvosztályán megrendelhetõ Ady-kötetekjegyzé- bepillantást kívánt nyújtani az egyik utolsó ma-

ke.) Õ szervezte meg, hogy a napilapok révén egy- gy~ polihis,ztor ~leté~e, munkás~ágá~a, ero:ért~l-
ségáron olcsó könyvcsomagokat rendelhettek az muen megállaplthato, Supka Geza eletmuve es

i olvasók. (Önálló kötetei, mûfordításai.) hagyatéka jórészt további feltárásra vár.
c) , Arató Antal
V Supka Geza 1926-ban megalapította a Litera-

túra címû, új tipusú, magazinszerû folyóiratot (al-
címe: Beszámoló a szellemi életrõl), amely rövide-
sen nagy népszerûségre tett szert, jó idõszakában Benedek MarceU levele Supka Gézához

harnlincezer elõfizetõje volt a ~ág minden részérõl.
(Szerzõdései a Lantos Kiadóval, cikkei a Litera- /..1':' -A'".'{
turában, a folyóirat SZÚ1eS címlapjai, tartalomjegy- /,L/f.-u;:(...I(.I:', 1-A-Cr' .-.l:ac /

i zékei, illusztrációi, Bartók Béla, Benedek Marcell, tr. ./:- ". I
Kosztolányi Dezsõ, Márai Sándor, Márlfyné Csinsz- !'u..° u '!- a.b ,te. il ~.Ii t-cj- e.?'-- falL

..-'" 'lA 1/.,.,/)' "/.':"/'ka stb. eredeti levelei a szerkeszto"höz, Supka Géza INYV\..-(, <::t.e '??"LÁ-'" (A.o'I./l- "I',~u-e e-r fi 1

peres ügyeinek dokumentumai, a Literatura alma- J-r-~d .
nacly'a, csíziója, naptára, szilveszteri különszáma 101/ ~ ) ~ / ;'~~ -:<,./;i--r ..tc~...e...!ff:-'I / -d~
I melynek minden sorát õ írtal, a folyóirat 1938. (.-~~í j.-'J'1-' / /:IOI.:t/~ (-i" ~-( Ji &/-.JZ

évi betiltása után irt öntudatos körlevele az elõfize- I /.1':- I /),,(I .I l-,t- ~,,' ":;~.L~e/.
tókhöz stb.) "fjP- r-w ~f/):;;{~ ur /. ':~:':;2~:;:":'

Önálló tárlókban nyert~k elhelyezést a könyv- 1."G::Z::~~ ,1!2 /"~"""': ...t"Cd~f.
napok létrehozásával és az Irók Gazdasági Egyesü- ,- --If ti \ / /. M I
lete megszervezésével összefüggõ dokumentumok. Ud>1.~/{(..-ní R-

(Cikkmásolatok,fényképek,feUúvások, többek kö- .:"--ffi~--v'ÍC
zött Supka Géza cikkének másolata arról, hogy L(
1931-ben õt már nem is értesítették a könyvnapok (
idõpontjáról, pedig szerette volna akkorra megje- lZ ( /1';: i77L )lentetni a Literatura új számát.) / 'l"<fay-~' '/ c{
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Könyvtá rról könyvtá rra I..
E gY könvvtár gálni való. Tal,án leírható: a legrugalmatlanabb

l .":' partner a MATA V volt. Tulajdonképpen még ma is
újjászületése -egy hónappal a megnyitás után -ideiglenes te-

Ú. hel en lefonszáma van a könyvtárnak.

D b J. # Y .Egy kis épülettörténet
a e recenl VarasI (Helytörténeti fotótárunk

Könyvtár Benedek vezetõjének, Magyamé Ember

Elek Fiókkönyvtára Máriának tollából)

'.:nC,. A Piac utca 68. szám
A rövid híradás a következõképpen hangzott: "A alatti, 1909-re datálha-
Városi Könyvtár Benedek Elek Könyvtára új he- tó szecessziós épületet a
lyen, a Piac utca 68. szám alatt válja olvasóit". debreceniek építtetõjé-
Egy új könyvtár megnyitásához vezetõ út azonban rõl, Killer Ede bútorgyá-
jóval hosszabb, bonyolultabb, jó ötleteket, elgon- rosról Killer-háznak ne-
dolást, feszitett munkatempót igényel. Annak a hát -verik.
térmunkának a felvázolására vállalkozik tehát ez a A földszinten alakí-
cikk, amely persze a rövid hír jelentését adja, de y tották ki az üzletet, a
mikéntjét nem tudja magában foglalni. Így válik ~I-.IIW~~ ~:' pincében volt a raktár,
maj d átláthatóvá a metamorfózis. amely során egy ~~~lr~_: ,~!1i~ az elsõ emeleten irodák
régi. elhagyott, dohos bútorüzletbõl és raktárból .helyezkedtek el. A má-
egy többfunkciós, modem könyvtár lett. 1"""'."""""""'" """,.. sodik emeleten rendez-

ték be a Killer család lakosztályát. A házban mind-
Az elõzmények emellett bérlakásokat is kialakítottak. A hatszáz

négyszögöles telek beépítettsége nagy volt, hiszen
Az 1966-ban gyermekkönyvtárként induló Be- hátul helyezkedtek el a mûhelyek és a faraktárak.

nedek Elek Könyvtár a Debreceni Városi Könyvtár A tervezés és a kivitelezés két építész. Pavlovits és
egyik legnagyobb fiókkönyvtáraként a '80-as évek- Szilágyi munkája, az épület vasbeton szerkezetû,
tõl lett felnõtteket is kiszolgáló egység. A könyvtár ami akkoriban igen ritka volt. A második világhá-
állománya általános jellegû gyûjtemény volt. Az 01- ború idején özv. Killer Edéné megerõsíttette a pince
vasók az évek során megszokták, megszerették a falait és mennyezetét, így alakított ki egy kilenc-
régi helyet, az idõk folyamán azonban a zsúfoltság venhat személyes óvóhelyet. 1938-ban az épületek
az állományvédelmet és a kiszolgálás minõségét is értékét 800 ezer pengõben állapították meg, a há-
veszélyeztette. A város vezetése egy csereingatlant borús sérülések következtében ez 550 ezer pengõre
ajánlott fel a könyvtár részére, amelynek köszönhe- csökkent. 1947-ben az egész ~pületet felújították.
tõen a fiókkönyvtár alapterülete nõtt, a szolgáltató 1952-ben államosították a Killer-házat, a lakások-
egység a fõutcára, közlekedési szempontból jól ban társbérleteket alakítottak ki. A mûhelyekben
megközelíthetõ helyre került. az Asztalos KTSZ mûködött, tehát sikerült meg-

Az ötletek megfoganása kíván nagyobb szellemi õrizni funkcióját. 1964-ben elkészült a hátsó rész
erõfeszitést, mégis megvalósításuk a nehezebb, gon- bontási terve a Becskereki utca kialakítása miatt.
dolok itt az olvasói kedéJ.yek megnyugtatására, a 1970-ben az utcai fronton kapott helyet Debrecen
tervezõkkel való egyeztetésre. az elképzelések köz- egyetlen bútorüzlete. 1979-ben a DIK (a debreceni
vetitésére stb. Nagyon sok múlt a tervezõkön, épí- ingatlankezelõ) nagy felújítást végzett a házon. a
tõkön, akik a legnagyobb mértékben figyelembe tervezõ a Tanácsi Tervezõ Iroda, a mérnök Legány
vették kívánságainkat, észrevételeinket. Így nyitha- Péter volt. A kivitelezést a Debreceni Építõipari
tott meg a könyvtár az eredeti elképzelésnek 'rneg- Vállalat végezte. A homlokzatot és a lakásokat ta-
felelõen. de természetesen azért akad utólag korri- tarozták, a bútorüzletet nem. 1983-ban megszûnt
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~ bú~oruzlet, ekkor épült fel ugyanis a DÓMUS .Kibõvített olvasótem1ifunkció -megduplázódó IAruház. alapterületen, a valós lakossági igényeknek megfe-

Ismereteink szerint Killer László volt a család lelve, az olvasóterem bekötött folyóirat -állományá- .
utolsó tagja, aki haláláig, 200 1-ig a házban lakott. nak áthelyezéséveI (az irodalmi folyóiratok kivéte-
A 2003. évi könyvtáuá alakitás terveit Bojtor Éva lével), illetve a közhasznú információszolgáltatást
építész-tervezõ készítette. támogató kurrens periodika anyag átirányításával.

Ez a ház. közel évszázados története.

Szolgáltatások

A megkö- r=.".""~---lít51 k ' c'" 'et~~;~c"o\':;1c",'~'~4il! ~
ze O eg et-cii'"c. '!f," Cc ""cc.

fi ! c.

százötven ,c.' ~

négyzetméte-
res alapteru-
let-bõvülés, a

légkondicio-
nált tér, az
akadálymen -

tes közleke-
dés lehetõvé
tett egy kulturáltabb kiszolgálást. Valójában a te-
rületnövekedés tette lehetõvé, az elhelyezkedés pe-
dig igényelte oa fiókkönyvtár funkcióinak bõvitését.

A gyûjteményt a helyi igényeknek megfelelõen
alakitottuk ki. A Központi Olvasóterem és a Bene-
dek Elek Könyvtár állbmányrészeiben cserét haj-
tottunk végre.

A két fiókkönyvtár gyújteményrészeinek megcse-
réléséveI a Piac utca 68. szám alatti épületben egy
kibõvített szolgáltatások nyújtására alkalmas, a
felhasználói igényeket a réginél jobban kielégítõ
szolgáltató hely jött létre. Ahhoz. hogy a könyvtár
alkalmas legyen emelt szinvonalú tájékoztató szol- .Médiatárjunkció -a Benedek Elek Könyvtár
gáltatások nyújtására, távlatilag egy belvárosi és a eddig elzárt audiovizuális gyûjteményének teljes
hálózaton belül is egy "központi" jellegû szolgálta- körû kölcsönzéséveI.
tó helyként való mûködésre. szükséges volt az ál- .A könyvtári rendezvények kõrének kibõvítése.
lomány feljavítása. Ennek anyagi feltételei nem Általában véve pedig közkönyvtárként feladata:
voltak biztosítottak. ezért tûnt célszerû megoldás- segíteni és ösztönözni a város lakosságát a gazda-
nak egy további szolgáltató helyrõl történõ részle- sági és kulturális tevékenységben való demokrati-
ges állomány-áttelepítés. kus részvételre, segítséget nyújtani a tanuláshoz, a

A Központi Olvasóteremben ezzel párhuzamosan folyamatos ön- és továbbképzéshez, valamint a sza-
egyfajta profllírozás történt. Így alakult ki a szol- badidõ hasznos eltöltéséhez. A kölcsönzési alap-
gáltatások tárháza: szolgáltatáson, a tájékoztató szolgálaton és a köz-

.Kõzhasznú információszolgáltatás -mint ki- hasznú információszolgáltatáson túl vállalnia kell
emeltjeladat. Ehhez a Központi Olvasóterembõl a szociális funkciót is, mind a gyerekolvasók, mind
átkerult a kisvállalkozói és az európai uniós &Yûj- a felnõttek körében.
temény, továbbá átkerültek egyes elektronikus adat- A Benedek Elek Könyvtár kiemelt feladata tehát
bázisok. Az épületben rendelkezésre álló bérelt a közhasznú információszolgáltatás. Ehhez nyújta-
vonalú internet-hozzáférés is hatékonyan támogat- nak alapot a könyvtár speciális különgyüjteményei:
ja ezt a funkciót. a kisvállalkozói, a vezetéstudományi. a környezet-

.Környezetvédelmi bázis könyvtár elhelyézése -védelmi és az európai uniós állomány. Az elmúlt
szintén a Központi Olvasóterembõl. évtizedben jelentõsen megnõtt az olvasói igény az
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olyan információs szolgáltatások iránt, amelyek se- járat közelében helyeztük el a gyerrnekövezetet,
Igítenek eligazodni a mindennapok egyre sürgetõbb amely alacsony polcaival, Benetion-színú, három-

kérdéseiben. Csatlakozásunk az Európai Unióhoz szög alakú, kombinálható asztalaival, színes mú- .
újabb és újabb kérdéseket vet fel pénzügyi, gazda- bõr pufIjaivaJ jó hangulatot teremt a gyerekeknek
sági, környezetvédelmi, kulturális területen, meiyek- az olvasáshoz, festéshez, társas játékhoz, foglalko-
re választ a legfrissebben megjelenõ kiadványok zásokhoz.
nyújtanak, amelyek immár nem hiányo~tnak egy A könyvtár alapterülete hosszúkás, természetes
emelt színvonalú, XXI. századi európai könyvtár- fényt két helyrõl kap. A gyermekövezet kialakításá-
ból. A könyvtár -a városban egyedülállóként -nál elsõdleges szempont volt, hogy ne mesterséges
rendelkezik egy 3500 kötetes környezetvédelmi megvilágítás ú legyen. A hálózatban dolgozó
báziskönyvtáITal. A környezetvédelem tudományte- gyermekkönyvtáros kollégák ajándékaként kis 01-
rületének rendkivül gyors fejlõdése megköveteli a vasóink színes, fényáteresztõ ablakdíszekben gyö-
folyamatos könyv- és kiadványbesze~st. Kultúra- nyörködhetnek. Ebben a térben sikerült egy kis
közvetítõként, a tudományok fejlõdésével lépést kézikönyvtári rés~ is kialakítani, a korosztálynak
tartva az egyszerû ismeretteIjesztéstõl az informáci- megfelelõ könyvekkel.
ók nyújtásán át a szakszerû referensz-szolgáltatá- A következõ rész a felnõtt kölcsönzõ rész, me-
sig a legváltozatosabb igények kielégítésére törek- lyet magasabb polcokkal különböztettünk meg a
szünk egy teljes körû, naprakész nyomtatott doku- gyerekek övezetétõl. Ebben a részben kaptak he-
mentumállománnyal. Ehhez azonban az anyagi fede- lyet az internetezõk is; a két rész párhuzamosan
zet nem biztosított, így pályázatok útján próbáljuk a húzódik egymás mellett. A régi épület adottságai-
szerintünk kívánatos színvonalat fenntartani. nak köszönhetõen belsõ tartóoszlopos, nagy falfe-

A kialakítás érdekében szervezeti és személyi lületekkel rendelkezõ terembe költöztünk. A szánú-
változások történtek. Az új feladatok ellátására a tógépek feletti szabad falfelületen Tegdes László

I Központi Olvasóterem három munkatársát a Deb- grafikus kialakította a Benedek Galériát. Havonta

receni Városi Könyvtár igazgatónóje a Benedek Elek új kiállítással õ gondoskodik a mindig változó, meg-

Könyvtárba helyezte át, illetve a Benedek Elek újuló látványról. Megnyitó rendezvényként egy
Könyvtár személyi állományából két fõ maradt az rlyomdaipari és grafIkai kiállítás látható.
új könyvtárban, hárman pedig a Központi Olvasó- A könyvtár legcsendesebb, legvilágosabb, átlát-
teremben teljesítenek szolgálatot. ható részében kapott helyet az olvasóterem, ahol

folyóirat-olvasásra, tanulásra, elmélyült kutatómun-
Térkialakítás kára is lehetõség nyílik. Ennek megfelelõen itt he-

lyeztük el a különgyûjteményeket is. A tájékozta-
Az új könyvtár a várható 2500-3000 olvasó tást különbözõ adatbázisokkal, bekötött folyóirat-

igényeit tudja a berendezés szempontjából is kielé- okkal tesszük még változatosabbá, emellett ingye-
giteni hatalmas, légkondicionált tereivel, akadály- nes irodalomkutatást végzünk. A fentebb említett
mentes megközelithetõségével, belsõ tereinek elren- belsõ tartóoszlop ok megtörik, beosztják a teret. A
dezésével. kialakításnál a kiindulópont az volt, hogyan lehet

A könyvtár egy összefüggõ térbe került, amely erényt kovácsolni abból, ami hátrányként mutat-
jól átlátható, elkülönülõ részekre tagolódik. A be- kozik. Így született az elképzelés: a belsõ oszlopo-
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~t fo~y~ira~tartókkal, sZámítógép asztalokkal éPít-1
juk korul, Igy adjuk meg funkcióikat.Módszerek .

A nyitás elõtt mérlegelni kellett, hogy hetekig
dolgozzunk:-e a meglévõ cédulakataJógusokon, hi-
szen több mint ötezer kötet könyvet töröltünk, bi-
zonyos állományrészeket megcseréltünk a Központi
Olvasáteremmel,

Döntés született, miszerint ez nem célravezetõ
így a feldolgozó osztály által elkészített, nyitásr~
na~rakész gépi katalógus mellett döntöttünk, amely
az mtemeten is elérhetõ. A négy hét tapasztalatai
alapján úgy tûnik, jól választottunk: az olvasókegyre bátrabban használják, egyelõre fõleg a fiata- nál~~~: Ezen a napon nyitottuk meg a Benedek
la~b korosztály. Természetesen a könyvtárosok Galen:t IS. -
sZIVesen segítenek a használatban és a tanulásban, fl: kovetkezo napon az Ünnepi könyvhét megnyi-
is. Egyetlen olvasótól sem hallottuk, hogy a cédu- tás~ak.ap:opóján reggel nyolc órától másnap haj-
lakataJógust hiányolta volna. nall egyIg Almodom a csodák korát címmel folya-

Regísztráltattuk magunkat az aDR-ben is, hogy m:t~s versolvasó rendezvényt tartottunk. Elõadó-
mégjobban meg tudjunk felelni az olvasói elvárá- muveszek, színmûvészek, költóK, tanárok, grafikus-
soknak, Ezt a munkát támasztjuk alá közérdekû mûvészek, zenészek, közéleti személyiségek hozták
adatbázisok alkalmazásával, teljes szövegû és bib- el kedves ve:s~et.
liográfiai adatbázisokkal, multimédiás (fõként is- Meglepeteskent a debreceni könyvhét megnyitá-
meretteljesztõ, kreativitást fejlesztõ interaktív) CD- sára érkezõ két vendég, Térey János és Ágh István
ROM-ok hozzáférhetõvé tételével a gyermekek szá- is megtisztelte rendezvényünket. A vendégkönyvbe
mára is. a következõ sorokat írta az egyik pedagógus: "...

A könyvtári információszolgáltatás mára elkép- cs~ akkor tetszett a.z iskola, amikor semmi sem
zelhetetlen megfelelõ számítástechnikai eszközök ~eszelyezett, ha hagyták, hogy természetes legyek,"
nélkül. Intézményünk az informatikai fejlesztéshez Igy voltunk mi is itt azon a hosszú, éjszakába nyúló

szükséges forrásokat szinte kizárólag pályázati tá- napo~. ,mogatásokból tudja megszerezni, saját költségveté- Mar a megnyiton megjelent a média, de a más-
sünkbõl nem telVezhetünk ilyen jellegû beszerzése- n.a~i maratoni rendezvényünkön egymást érték a
ket. Szolgáltatásaink athelyezés utáni indításához, ~~v:f~l~ételek, inteljúk, élõ közvetítés a rádióban,

könyviárt rendszerünk mûködtetéséhez informati- ujsag1rok.
kai eszközparkunk kiegészítésre szorult. Mára tíz Ezen a napon több mint ezren fordultak meg a
sZámítógép áll az olvasók rendelkezésére -a fenn- könyvtárban. Következõ napi vendégünk Ágh Ist-
tartó jóvoltából öt új sZámítógéppel gazdagodtunk v~ költõ,volt, akivel Márkus Béla irodalomtörté-

a nyitásra -, s a könyvtár telVezésénél számos csat -nesz beszelgetett.
lakozási hellyel számoltunk, ami lehetõvé teszi a A rendezvények sora folytatódik, jelenleg a Goe-

további fejlesztéseket. the Intézet Könyvek.. amelyekró1 beszélnek címû ván-

dorkiállításának adunk otthont.
Indulás A k " yvtár 1, h t -' . on e er eosegei:

A,kön~~tást szerett~ volna úgy megszer- Benedek Elek Könyvtár
veZlll, hogy mInel "hangosabb legyen, es minden- Cím: 4024 Debrecen, Piac u. 68.
kihez eljusson a hír. Tel.: (52) 502-431

2003. június ll-én 14 órakor Kósa Lqjos, Deb- Fax: (52) 537-609
recen város polgármestere adta át a könyvtárat a e-mail:
kisebb tömegben várakozó olvasóknak, Kezdetét benedek elek@ freemail.huvette a "roham", ami a mai napig tart. Persze ebben -

szerepe volt nyitási kedvezményeinknek is az egy- S B ' z' t ' .,' ass a tn ne

hetes mgyenes beiratkozásnak és intemethasz- Vranyecz Tünde
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Kü I hon ból ielenti ü k
-

Cross Boundaries el, a folyóiratokból a legfrissebb számok, az utolsó
.néhány év füzetei olvashatók itt. Teffi1észetesen a

-J OlD Forces korábbi kötetek a "régi könyvtár" épületében hoz-
Szubiektív beszámoló záfér~etõk az olvasók számára. A polcok végén

'.J praktikus pultok vannak, melyeken bele lehet la-
az EAHIL pozni a kiválasztott kötetbe. A jóllátható helyen

.-található .,Újdonságok" polcon áttekinthetõk a leg-
workshoprol frissebb beszeI7kse.k. Teffi1észetesen szép számban

rendelkeznek számítógépekkel. melyeken akár a
Az orvosi, egészségügyi könyvtárak munkájának belsõ hálózaton. akár az interneten a hallgatók és
támogatására létrehozott európai szervezet. az az orvosok is szabadon keresgélhetnek. A korláto-
EAHIL (European Association of Health Information zás minimális, a szakmai információ hálózaton való
Libraries) 2003. június 25. és 28. között Oslóban elérése mindenki számára adott. Nincs nagy olva-
tartotta illunkaértekezletét. A rendezvény címe: sóterem az új épületben, itt kisebb. kör alakú asz-
Cross Boundaries -Join Forces (Lépjünk át az talok mellett lehet olvasgatni, beszélgetni. Nem
országhatárokon -Egyesítsük erõforrásainkat) jól különül el a csendes és a zajos tér. ami a gyakor-
példázza azt az erófeszítést. melyet a tagok kifejte- latban idõnként okoz némi problémát. mivel a
nek annak érdekében, hogy országhatárokra való kutató orvosoknak csendre volna szükségük. míg a
tekintet nélkül segítsék egymást az infoffi1ációszol- hallgatók általában hangosabban töltik az idõt a
gáltató munkában. A vendéglátó fél az Oslo könyvtárban. A könyvtárosok egy- vagy kétszemé-
University (Oslói Egyetem) orvosi karának közpon- lyes helyiségei teljesen nyitottak az olvasói tér felé.
ti könyvtára volt (Library of Medicine and Health a vezetõket is csupán egy üvegfal választja el tõle.

Sciences). A rendezvényre 27 országból 136 könyv-
táros érkezett.

A megnyitó fogadást a Városháza xx. század-
ban emelt épületében rendezték, mely hatalmas
méretû falfestményeiról híres. Az érdeklõdõknek
lehetóeégük volt vezetõvel megtekinteni a teffi1eket,
majd vendéglátóinkkal átn1entünk az egyetem or-
vosi karának központi könyvtárába. Itt egy kötet-
lenebb. hangulatos vendéglátásban volt részünk. A
nemrégiben épült új olvasó termet a mai igények-
nek megfelelóen alakították ki. A kézikönyvtári ál-

lományt témakörök szerint csoportosítva helyezték

(Talán egy kicsit részletesebben mutattam be a
könyvtár kialakítását. mint egy konferenciáról szó-
ló beszámoló esetében ez szokás, de ez számomra
igen tanulságos volt, mivel magunk is egy új könyv-
tár kialakítása elõtt állunk.)

Noha sok hasznos információval lettünk gazda-
gabbak már a nyitónapon is. a tényleges munka
másnap indult. A délelõtt folyamán -elózetes je-
lentkezés alapján -különbözö kurzusokon vehet-
tünk részt. A témák magukért beszélnek, mind-

egyik napjaink egy-egy fontos infoffi1ációszolgálta-
tással kapcsolatos problémáját járta körül: Training
the tainer; Successful project management; PubMed
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..
and other relevant NLM resources; Collaboration gáltatásról számolt be. Náluk található az egyik
versus competition: Managing e-journals (azaz A legnagyobb ún. PrePrint szerver (a hagyományos
képzõk képzése, Sikeres projektmenedzsment, megjelenés elõtt a hálózaton jóval korábban hozzá-
PubMed és más kapcsolódó NLM-források, Együtt- férhetõ cikkek gyûjtõhelye), ahol a kutatók közzé-
mûködés vagy verseny, Az elektronikus folyóiratok tehetik publikációikat. A cikkek minõségére garan-
menedzselése). cia, hogy csak elõzetes értékelés után kerülnek be

A kurzusokat követõen mintegy húsz elõadást a publikációk az adatbázisba. A statisztikai ada-
hallhattunk. Magne Nylenne érdekes történeti át- tok szerint is rendkívül népszerû az ún. "szabad
tekintést adott az egészségügyi információ négy- hozzáférés" lehetõsége. Bemutatta a szabadon elér-
száz éves norvég történetérõl, melyet nemzetközi ada- hetõ folyóiratoknak a Lund University Libraries
tokkal is kiegészített. Bemutatta, hogyan jutottunk (Svédország) szerverén futó gyûjteményét, amely
el a XVII. századi pestisjárványok legelteIjedtebb mintegy ötszáz folyóirat teljes szövegû elérését teszi
kezelésétõl, az elkülönítéstõl napjaink jóléti álla- lehetõvé a felhasználók számára.
mának magas szintû orvosi ellátásáig, illetve ho- A Svéd Munkaügyi Intézet PHIBI -Personlig
gyan alakult az egészségügyi, orvosi információ az HjaIp i Biblioteket (Személyre szóló segítség a
évszázadok folyamán. könyvtárban) '- nevU, igen népszerû szolgáltatása

Az elõadásokban a legnagyobb hangsúly tenné- chat (web alapokonjolytatott társalgás) formájá-
szetesen a különbözö szintû együttmûködésekre ban mûködõ tájékoztatás. Ez a kérdezze meg a
helyezödött. Különösen tanulságos volt arról halla- könyvtárostól módszerû segítségnyújtás a hét min-
ni, hogy nem csupán ors'zághatáron belüli koope- den napján huszonnégy órában elérhetõ, sõt akár
rációkról beszélhetünk, hanem egyre inkább sike- mobilon keresztül is fogadják a kérdésekét. A fel-
rül megvalósítani mindezt nemzetközi szinten is. A használói kör kb. hatvan százaléka a diákok közül
Skandináv-Balti Egészségügyi Könyvtár Program kerül ki.
1994-ben indult. Az oslói közmûvelõdési könyvtár munkatársai,

Az együttmûködés keretében norvég és litván Ann Kunish és Greta Bmu Olsen, könyvtáruk di-
könyvtárosok közös r~ndezvényeket, szakmai to- gítális tájékoztatási formáit mutatták be. Ezek már
vábbképzéseket, információszolgáltatási tréningeket a XXI. század könyvárának szolgáltatásait pédázzák:
tartanak, ahol egyúttal egyéb hasznos tapaszta1at- Kérdezze meg a könyvtárostól, Detektor (témakö-
cserére is lehetõségük adódik. Nem titkolták azt rök szerinti keresés), Kukucska (milyen kölcsönzé-
sem, hogy az ilyen partnerségnek vannak nyelvi, sek voltak -tippek, ötletek), Tájékoztatás sms-ben,
pénzügyi sõt még pszichológiai nehézségei is, de az Chat (társalgás web alapon), Kérdéspont (web ala-
elõnyei mellett jóval több érv szól. pú szaktájékoztatás).

Eve-Marie Lacroix, az egyik legnagyobb egész- A MeSH -Medical Subject Headings (Orvosi
ségügyi információszolgáltatató, az Egyesült Álla- tárgyszórendszer) -az orvosi szakirodalom és ha-
mok orvosi nemzeti könyvtárának munkatársa egy tártel-üIetei információfeldolgozásának és -visszake-

i rövid statisztikai áttekintés után arról beszélt, hogy resésének elengedhetetlen eszköze. Fontosságát
! mit tesznek annak érdekében, hogy minél több in- mutatja, hogy egyre több nyelvre fordítják le. A
: formációt tegyenek széles körben hozzáférhetõvé. teljesség igénye nélkül néhány ezek közül: holland,
i Ezek közül kétségtelenül a legnépszerûbbek az in- finn, francia, spanyol, portugál, orosz, arab, görög,I .
: gyenes Medline szolgáltatások, az Egyesült Alla- svéd, japán. A fordítás problémáiról Stuart Nelson,
: mokban inkább a MEDLINEplus, míg Európában a National Library of Medicine, az Egyesült Álla-

I a PubMed kedveltebb. mok Orvosi Nemzeti Könyvtára munkatársa tartott
I Az egészségügyi világszervezet, a WHO HINARI elõadást.

(Health InterNetwork Access to Research Initiative) Nem szokványos, de nagyon jól sikerült prog-
nevû programját a fejlõdõ országok információval ram volt az egyik délután a "Sétáljunk és beszél-
való ellátására hozta létre. Jelenleg 69 ország egész- gessünk". Ennek keretében -elõzetes jelentkezés
ségügyi felsõoktatási könyvtára ér el ingyenesen, alapján -az orvosi könyvtárosság napjainkban fon-
nagy számban teljes szövegû folyóiratot, és további tos problémái közül lehetett választani egyet, és
43 ország mindezt egy névleges áron veheti igény- kis csoportokban sétálgatva a festõi szépségû oslói
be. Már több mint nyolcszáz intézmény regisztrál- elõvároskában, Fornebu Parkban körbejártuk a
tatta magát a programban. környéket és a témát.

Jan Welterop a BioMed Central (Nagjt:'Britan- A témák közül csak néhány: Medline vagy
nia) részérõl több teljes szövegû folyóiratcikk szol- PubMed, Elektronikus folyóiratok vagy nyomtatott
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Az IBS Nemzetközi Üzleti Iskolafenntartó Kft.

KÖNYVI'ÁROS MUNKATÁRSAKAT keres

Elvárásaink:

-felsõfokú könyvtárosi végzettség

-angol nyelvtudás
-számítógépes ismeretek

-alapvetõ közgazdasági ismeretek

KéIjük, magyar és angol nyelvû fényképes

önéletrajzát a következõ címre küldje:

kiadások, A szakmai együttmûködések nehézségei... "Könyvtárosi áll~"
Én az elõadások elõtti kurzusok'közül és itt is a IBS Nemzetközi Uzleti Iskolafenntartó Kft.

PubMed témakört választottam. Mi magunk is so- 1021 Budapest, Tárogató út 2-4.

kat foglalkoztunk azzal, hogy a fIZetõs szolgálta- Beadási határidõ: 2003. augusztus 15.

tást vajon ki tudjuk -e váltani az ingyenes, interneten

keresztül elérhetõ változattal. Hasznos volt hallani

mások tapasztalatait, érveit ezzel kapcsolatban.

Néhány szót szeretnék a környezetrõl is ejteni.
Mint azt említettem, Fornabu egy szép szállodájá- Tisztelt Olvasó!

ban tartották az elõadásokat.
Az Oslo-fjord partján épült hotel egyben az összes A Fõvárosi Szabó Ervin Kön'f'lár a Pest Megyei Kön'f'lárral

résztvevõ szállása is volt, ami nagyon jó megoldás- közöS;n ~ 2~3/2~4. ta,név~n is i~dílja kön'f'l~ros asszisz.

nak bizonyult, hiszen együtt volt a társaság. Ez lens-kepzo (k~ze~f?ku szakkepesl!e:st a?o) tanfoiyumat.

k d - 1 h t -- t -. t tt ta ztal t _ kr A szakkepesltes OKJ azonoslto sza ma: 52 842201, FEORe v:zo ~ e osege n~j o a pas -~ csere e, száma: 3711 -

beszelgetesekre. Korabban ezen a felsZIgeten volt A képzés a kötelezõ hétéves továbbképzési tervbe beilleszt-

Oslo nemzetközi repülõtere, de néhány éve ez már hetõ.

"csak" egy gyönyörû fekvésû és igen kedvelt üdülõ- A tanfoiyum helyszíne:
hely. A helyi kollégák szerint Oslóba júniusban ér- Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár XI 4. kön'f'lára

demes utazni, ilyenkor kellemesen meleg van, és Budapest, X. kerület Szent lászló tér 7-14.

sokat süt a nap. !Pataky Múv~I<:dési Kö~~t) -

Ez a fehér éjszakák idõszaka is, amikor nem , -A tan~~ I~tarl~~ ~ üle~z~: 2~3. szeptem,ber 1:-

_ t '

t dik t 1. b -.. Ir Aki ak t h ti etoI2004. jumuslg, kel felev; eloadasok minden szerdan 9 es
so e e e ~esen e eJJe e sem. cs ee, 15' k tt- záll - ak h .-. 1-ora ozo .
~e s motorc~on on, aj on. v~ ~to~ as~n, A képzés díja: 50000 Ft (áfával és vizsgadíjjal együtt)

es a fjord sok sZIgete valamelYIken piknikezik, A vizsgák idõpontja: a második félév végén ,
onnan gyönyörködik a hegyekben. A szakképesít~ szakmai Ivizsgáztatási) követelményeit a 91

A rendezõk búcsúzóul reményüket fejezték ki, 2002. IlY. 5.] NKOM rendelet tartalmazza. Gyakorlati vizsgára
hogy találkozunk a következõ EAHIL rendezvényen, az a jelölt bxsótható, aki a szakmai gyakorlatot teljesítette, és azt

a kilencedik nemzetközi konferencián Spanyolor- a .gya~~rI?h:ly vezetõje írásban igazolta. A kön'f'lári gyakorlat

szágban, Santanderban. mimmalis ,dot~rlam~: ~O ~ap. .--, ,.

A d -
Ih tt 1- d - k P A hallgatok szamara Irodalomjegyzeket, oravazlatot es VIZS'

ren ezvenyen e angzo e oa aso ower f 11.- ,,-1. 1,-.' tb.zt ,
tu kga e F;eSZI o F;Onzu aclo I OSI n .

:omt vazlatal az alatti cImen erhetok el az Kérjük, hogya kitöltött jelentkezési Iap eredeti példányát

mterneten: 2003. augusztus 31-éig levélben szíveskedjék eljuttatni Sághi
http:j /www.namhi.org/proceedings.htm Ilona szakreferens részére. Cím: Fõvárosi Szabó Ervin Kön'r"""

tár, 1 088 Budapest, Szabó Ervin tér 1.
Wittingholf Judit jelentkezési Iap letölthetõ: www.fszek.hu címen; átvehetõ a

Richter Gedeon Rt. FSZEK Központi Kön'f"lárában az információs pultnál, illetve a XI

Mûszaki Könyvtár 4. kön'f'lárban és a Pataky Múvelõdési Központ információs

pultjánál nyitvatarlási idõben.
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Szomszédo ló ~,

Egy e t e mi folyam.atosan égõ alexandriai könyvtárhoz hasonlí-
totta. Igy volt ez majdnem máig -mondotta -, itt '

könyvtáravató az idõ, hogy eloltsuk a tüzet, s ne csak a borvizek,
C .-k d .-fenyvesek, baI1adák régiójaként tartsák számon a Szé-

SI szere an kelyfóldet.

Ezután Kolwnbán Gábor, korábbi megyei tanács-
A Sapientia -Erdélyi Magyar Tudományegyetem elnök, az egyetem csikszeredai karának kurátora
Csíkszeredai Egyetemi Könyvtára 2001 õszén, a kapott szót, aki kifejtette, hogy a könyvtáravató-
csíkszeredai karokon beindult oktatással kezdte el nak három üzenete van. Az elsõ, hogy valami meg-
könyvtárszervezõ tevékenységét. változott Székelyföldön, nem ideiglenes dolgokat

Az elmúlt évek alapozó munkájának eredménye- hoznak létre,'a könyvtár elmozdíthatatlan, azt már
ként ma már több mint 25 ezer kötettel rendelke- nem viszik el máshová. A második: néhány éve
zik. Az intézmény -amely tehát több mint két éve maroknyi székely ember elhatározta, hogy porból
mûködik -ünnepélyes felavatására ez év április 1- sziklát fog csinálni, s a jövõbe vetett hittel és aka-
jén került sor. Az ünnepségen megjelent jeles köz- rattal a térséget a perifériából a centrum irányába
életi személyiségeket, írókat (akik a Pallas-Aka- fogja mozdítani. Egyetem nélkül nincs regionális
démia Kiadó alapításának tizéves évfordulójáh<;>z centrum, ezért is olyan fontos a könyvtáravatás.
kapcsolódó rendezvényekre is jöttek) Balog Lász- Harmadszorra pedig Csíkszeredának -amellett, hogy
ló könyvtárigazgató köszöntötte, röviden bemu- jeles nyomdái, könyvkiadói stb. vannak -más fel-
tatva a könyvtárat is. Az apropót az avatóra az adatokat is vállalnia kell ahhoz, hogy a régió köz-
nyújtotta, hogy a közelmúltban adták át a hasz- pontja, fõvárosa legyen.
nálók részére a bölcsészettudományi olvasótermet, Ezt követõen Egyed Ákos történelem pro-
amely ausztráliai és amerikai magyarok támoga- fesszort, akadémikust kérték fel, hogy szóljon né-
tás ával készült el. hány szót. A könyvtár nemcsak a tudás bölcsõje,

Miután Tamás József segédpüspök megáldotta továbbadója, de szimbólum is -mondta. -A Ko-
az intézményt, dr. Lányi Gusztáv dékán mondott lozsvári Egyetemi Könyvtár sem a miénk, de mégis
pohárköszöntõt, hangsúlyozva, hogy a minõségi a miénk -említette meg akkor, amikor kifejtette,
oktatás elképzelhetetlen információs háttér, egyete- hogy Kolozsvárra is ráférne egy új egyetemi könyv-
mi könyvtár nélkül. Dr. Csedõ Csaba, Csíkszereda tár. Nem tudják már az új beszerzéseket raktároz-
polgármestere felelevenítette azokat az erõfeszítése- ni, Pár az értékes családi iratanyagokat, könyvtá-

: ket, amelyek az egyetem és a könyvtár létrehozását rakat még átveszik. Reméli, lesz olyan hely, ahol
! megelõzték, s megköszönte a magyar kormány ezek a gyüjtemények a közjót szolgálják. Kolumbán
~ segitségét, támogatását, megemlítve, hogy a román Gábor Csíkszereda regionális szerepkörét hangsú-

: oktatási minisztériumnak is részt kellene vállalnia lyozó szavaira utalva pedig megemlítette, hogy
I az intézmény fenntartásában, ez garanciát jelent- Kolozsvárról nem szabad megfeledkezni: Kolozsvár

: hetne a további fejlesztésekre. olyan, mint a szabadságharcban a piski híd, s idézte
I Markó Béla, az RMDSZ elnöke beszédének beve- Bem Józsefkiejelentését: Ha a híd elveszett, Er-
: zetõjében u1.alt arra a sajátságos székely észjárásra, dély is elveszett! Azaz a régi könyvtárakat is fel kell

amely szerint elõször létre kell hozni valamit, ki újítani.
kell próbálni, s ha az a próbát kiállta, akkor van A felemelõ (és szellemes) megnyitóbeszédek, kö-
jogosultsága az ünneplésnek. A könyvtáravatónak szöntõk, s a Csíki Játékszin mûvészei által elõa-
ezt az üzenetét, gyakorlatát tovább kell vinni, hi- dott költemények meghallgatása után a jelenlévõk
szen nem is olyan nagyon régen még sokan voltak megtekintették a könyvtárat.
szkeptikusok abban, hogy Székelyföldön lehet -e Az intézmény alapterülete egyelõre háromszáz-
egyetemet mûködtetni. Azaz nem csak a hagyomá- ötven négyzetméter (végleges kialakítását 20GB-ra
nyokat kell õrizni, ápolni, hanem újat is kell alkot- tervezik). A két -társadalomtudományi (itt talál-
ni, mert így tudunk a XXI. század elváTásainak hatók a mûszaki könyvek is) és bölcsészettudomá-
megfelelni. Az erdélyi magyar kÖzg.Yûjteményeket egy nyi -olvasóteremben nyolcvanan tudnak helyet
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foglalni. Három szánútógépen biztosítják az internet A könyvtárban -amely hétfõtõl péntekig 9 és
és az elektronikus katalógus használatát. Az olva- 13, valamint 15 és 20 óra között tart nyitva (vizs-
sótermekben a könyvek az ETC szerint vannak cso- gaidõszakban hosszabbított olvasótenni program-
portosítva, ha a régebbi kiadványokat leemeljük, mal mûködik) -kilenc munkatárs (igazgató, in-
szinte mindegyikben találunk egy, az adományo- formatikus, két sza.kkönyvtáros és négy segéd-
zóra utaló bejegyzést. Például: Adomány. A Pro könyvtáros) dolgozik.
Hungaris Alapítványadománya a Sapientia EMrE Amikor további eredményes munkát kívánunk
Csíkszeredai Egyetemi Könyvtár számára. (Az nekik, felidézzük még a könyvtári tájékozatóban
állandó szöveget bélyegzõvel ütik be, s csak az ado- olvasható terveiket:
mányozó nevét Ílják kézzel.) Említésre méltó, hogy célirányos állománybõvítés, a könyvtár nyil-
a könyvtár olyan értékes adományokkal büszkél- vános tereinek további kiépítése (médiatár, net-
kedhet, mint Szentgyörgyi Albert, JakU István, szoba, kutatószobák), a szolgáltatások körének
Fábián Ernõ, André Kosztolányi hagyatéka. Arra, bõvítése (könyvtárközi kölcsönzések, nem hagyo-
hogy a könyvtárban több könyvre, jegyzetre lenne mányos dokumentumok -video- és audio ka-
szükség, utal a használati szabályzat is: az egy- zetták, DVD -használatának biztosítása), integ-
öt példányban meglévõ egyetemi jegyzetek pl, csak rált könyvtári rendszerhez való csatlakozás. több
egy-három napig kölcsönözhetõk. visszakeresési lehetõség biztosítása. rendez-

Az olvasótermekben találhatók egyébként a fo- vények (könyvbemutatók. kiállítások) szervezé-
lyóiratok, hirlapok, valamint a CD-RaM-ok', az se, jegyzetbolt mûködtetése.
audio- és videokazetták. Arató Antal
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A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma

könyvtári osztálya
pályázatot hirdet

az
"Év Könyvtára"
cím elnyerésére

A címre -amelynek díja 500 000 fortnt -a korszeru mûködési formákat alkalmazó, a használói
igényeket kielégítõ és magas szintû könyvtári szolgáltatásokat nyújtó könyvtárak pályázhatnak.

A pályázaton, típusától függetlenül, minden könyvtár részt vehet.
A pályázatokat az NKÖM könyvtári osztályára kell beküldeni 2003. szeptember 20-áig.
A borítékra kérjük ráírni: "Év Könyvtára"
A cím odaítélésérõl a szakmai szervezetek képviselõibõl összeállított bizottság dönt.
A kitüntetõ címet a miniszter úr nyújtja át.
Budapest, 2003. augusztus

NKÖM könyvtári osztály

EBSCO folyóirat-adatbázisok országos körû használata

A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma országos felhasználási szerzõdést kötött a magyar-
országi könyvtárak javára az EBSCO elektronikus adatbázis-szolgáltatóval a 2003-2005. évi idõ-
szakra. A szolgáltatás keretében a következõ egyidejûleg kereshetõ, angol nyelvû adatbázisok
elérésére nyílik lehetõség:

Academic Search Premier
Business Source Premier
Masterfile Premier
Health Source: Nursing/ Academic Edition
Health Source: Consumer Edition
Newspaper Source
M edlin e
ERIC

A szolgáltatás kedvezményezettjei a nyilvános könyvtárak, a felsõoktatási könyvtárak és a
non-profit intézmények vagy szervezetek könyvtárai (intézeti, egyházi, múzeumi, kórházi könyv-
tárak stb.).

A szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos teendõket (a könyvtárak tájékoztatása, a szolgálta-
tóval való kapcsolattartás) az NKÖM megbízásából a Könyvtári Intézet látja el. Kapcsolattartó:
Balogh Anna (abalogh@oszk.hu).

A jelentkezéssei és a használattal kapcsolatos részletes információ a Könyvtári Intézet honlapján
olvasható: http:/ /www.ki.oszk.hu/ebsco
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Oeriasi felhívás -

A PULMAN program célkitûzései
az elektronikus Európa megvalósításáért

~
Miniszterek. felsõbb szintû mûvelõdéspolitikusok és szakemberek 36 európai országból] a 2003.

március 13-án Portugáliában. Oeriasban rendezett konferencián az alábbi prioritásokban egyeztek

meg.
Megfelelõ anyagi fedezetre és támogatásra van szükség országos és helyi szinten ahhoz.
-hogy a közkönyvtáraknak -amelyek a levéltárakkal és a múzeumokkal együttmûködve. az

e-Európa akcióprogram2 céljainak megvalósításában a legfontosabb helyszínek -a szerepét erõsí-

teni lehessen. felgyorsítva digitális forrásközpontokká történõ fejlesztésüket;
-hogy az információs társadalom valamennyi polgárának szükségleteit kielégíthessék. támo-

gatva a PULMAN hálózat3 irányelveinek és gyakorlati alkalmazásának bevezetését.

Ezen célok eléréséhez az érintett intézményeknek
-új. minõségi szolgáltatásokat kell kínálniuk. felhasználva a digitális technikát, amely lehe-

tõvé teszi a polgárok számára, hogy személyes céljaikat eléIjék a változó világban, és amely hoz-
zájárul az összetartó társadalom és a sikeres, tudásközpontú gazdaság kialakulásához Európában;

-érzékelhetõ fejlõdést kell elérniük abban, hogy az állampolgárok -különösen azok, akiket a
társadalmi vagy digitális kirekesztés veszélye fenyeget -igénybe vegyék a könyvtári szolgáltatáso-
kat, építve a már meglévõ, 150 millió4 beíratkozott könyvtárhasználóra a PULMAN hálózat 36

országában.

A PULMAN konferencia egyetért abban, hogy k6vetkezetesen támogatni kell az állampolgárokat
közkönyvtárt szolgáltatásokkal helyi, országos és európai szinten az alábbi négy meghatározott

területen:

A közkönyvtáraknak, együtt a levéltárakkal és múzeumokkal

Demokrácia és polgárosodás
-Elõ kell segíteniük a polgári, demokratikus társadalom kialakulását, kielégítve az egész

társadalom igényeit, küzdeniük kell a kirekesztés ellen azzal. hogy nyitott. vonzó és kellemes
helyszínt teremtenek az emberek számára, hozzáférést biztosítva a kultúra és a tudomány minden
forrásához. A hátrányos helyzetben lévõ csoportok -mint például a fogyatékossággal élõk, tiné-
dzserek, idõsek, munkanélküliek vagy a kistelepülésen élõk -igényeinek kielégítését fokozott

figyelemmel kell kisérniük.
-Támogatniuk kell az e-kormányzással, e-egészségüggyel, e-kereskedelemmel és e-tanulással

kapcsolatos szolgáltatások igénybevételét hatékony, objektív és felhasználóbarát hozzáférés, vala-

mint az elektronikus források használatára irányuló képzés biztosításával.

Egész életen át tartó tanulás
-Figyelembe kell venniük a gyermekek és gondozóik igényeit úgy, hogy vidám, biztonságos és

ösztönzö környezetet hoznak létre az iskolai munkához és a szabadidõs tevékenységekhez -játékok
és új technikák bevonásával -, megteremtve az együttmûködést az iskolákkal és más oktatási

intézményekkel.-Meg kell erõsíteniük azt a szerepüket, hogy intézménytõl független és kötetlen tanulási
központtá váljanak, gazdag ismeretanyagot. képzést és támogatást nyújtva az állampolgároknak
életük minden szakaszában, kihasználva az e-tanulás nyújtotta valamennyi lehetõséget.
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-Hozzá kell járulniuk egy mûvelt infoffi1ációs társadalom kifejlõdéséhez úgy, hogy az olvasást

továbbra is minden eszközzel -a világhálót is felhasználva -elõmozdítják.

Gazdasági és társadalmifejlõdés

-Segíteniük kell leküzdeni a digitális írástudatlanságot és megosztottságot, azokra a nyilván-

való sikerekre építve, amelyeket mint Európa leggyakrabban használt nyilvános internet-hozzáfé-

rési központjai (Public Internet Access Point -PIAF) értek el, hozzáférést és képzést biztosítva

azoknak, akiket az információs társadalomból való kirekesztés fenyeget (e-exclusion), valamint

szolgáltatást nyújtva olyan új csatornákon keresztül, mint pl. a digitális televízió. amint ezek az

eszközök helyi szinten elérhetõvé válnak.
-Együtt kell mûködniük a helyi gazdasági közösségekkel és más szolgáltatókkal. hogy -

hozzáadott értékû információs szolgáltatásokat közreadva -a tudás alapú gazdaság növekedését

támogassák Európában.

Kulturális sokszÚ1ûség
-Erõsíteniük kell a közösséghez tartozás érzését, segíteni a családokat történelmük megisme-

résében és abban. hogy megtalálják helyüket egy egyre inkább globalizálódó világban úgy. hogy
létrehozzák. hozzáférhetõvé teszik és a jövõ generációi számára megõrzik a közkönyvtárakban.

múzeumokban és archívumokban õrzött digitális és nyomtatott infoffi1ációkat.
-Támogatniuk kell az etnikai, kulturális, nyelvi és vallási sokszínûség megõrzését. elõmozdí-

tani a kulturális azonosságtudat és társadalmi integráció kialakulását, bevonva a helyi polgárokat

és közösségeket egy mindenki számára hozzáférhetõ -digitális forrásokat tartalmazó -"kollektív

.emlékezet" létrehozásába.

Az Oerias Manifesztumhoz tartozó dokumentumok (linkekkel/utaIásokkal):
-Múzeumok. eszmei örökség és globalizáció. Shanghaji Karta. ICOM (2002)
-IFLA glasgow-i deklarációja a könyvtárakról, infoffi1ációs szolgáltatásokról és a szellemi szabad-

ságról (2002)
-IFLA -Manifesztum az Internetrõl (2002)

-NAPLE beszámoló az európai közkönyvtárak fejlõdésérõl (2002)
-EBLIDA beszámoló a könyvtárak szerepérõl az életen át tartó tanulásban (2001)

-Közkönyvtári szolgálat: az IFLAjUNESCO fejlesztési irányelvei (2001)
-Lundi irányelvek: e-Európa, digitalizálási együttmûködés. DG információs társadalom (2001)

-Európa Tanács /EBUDA irányelvei a könyvtári jogalkot-:.sról és könyvtárpolitikáról Európában (2000)

-Az Európa Tanács ajánlásai a levéltárakhoz való hozzáférés európai politikájáról (2000)

-Koppenhágai deklaráció (1999)

-Leuveni kommüniké (1998)
-Az Európa Parlament Kulturális. Ifjúsági. Oktatási és Média Bizottságának beszámolója a Kõnyv-

tárak szerepe a modem világban címmel (1998)

-Múzeumok és kulturális sokszinûség: elvi állásfoglalás. ICOM (1997)

-IFLA/UNESCO Közkönyvtári manifesztum (1994)

1 APm.;MAN hálózat tagjai: Albánia, AusztJia. BeJgium. Belorusszia. Bosznia-Hercegovina, BuJgária. Cseh. Köztár-

saság. Dánia, Egyesült Kirn]yság. É'SZtol'Slflg. Finnország, Fi:"élndaország. Görögország, Hollandia, Horvátország. Irország.
Lengyelország. Lettország, litvánia, LuxembUIg. Macedónia, Magyarország. Moldávia, Németország, NoIVég1a. Olaszor-
szág, Oroszország. Portugália. Románia. Spanyolország, Svédország, Szerbia-Montenegrá, SzlovákKöztársa ság. Szlové-

nia, TÖIÜkország. Ukrajna
2 http:j j ewupa.eu.intjinfonnation_society j eeuropejindex_en.htm
3 htip: j jwww.puJmanweb.Org/DGMsjDGMs.htm

4http:jjwww.libecon.org
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OERIASI CSELEKVÉSI TERV

A PULMAN konferencia felkéri a minisztereket, müvelõdéspolitikusokat és szakembereket orszá-
gos és helyi szinten, hogy meghatározott idõn belül

1) dolgozzanak ki stratégiákat, amelyek hasznosítják és továbbfejlesztik azt a szakértelmet és
infrastruktúrát, amellyel Európa kö~önyvtárainak egyedülálló hálózata rendelkezik, teljes társa-
dalmi, kulturális és gazdasági lehetõségeiknek kihasználására.

2) Állítsanak fel fontossági sorrendet az alapvetõ tevékenységek anyagi támogatásában országos
és helyi szinten: például hozzáférés biztosítása az elektronikus forrásokhoz és az Internethez,
digitalizálás, új szolgáltatások kipróbálása, megfelelõ technikai infrastruktúra biztosítása, beleért-
ve a szélessávú kapcsolatot és a közös szabványok alkalmazását, ahol lehetséges.

3) Fontolják meg ágazatközi ügynökségek megalapítását és a minisztériumok közötti e~ttmü-
ködés lehetõségét az összehangolt müvelõdéspolitika kidolgozására a. kulturális örökség területén

(közkönyvtárak, múzeumok és archívumok).
4) Létesítsenek hatékony partnerkapcsolatot a helyi kulturális örökség intézményei és más

kulcsfontosságú gazdasági és társadalmi területek között (pl. oktatás, foglalkoztatás, turizmus,
közösségi szervezetek stb.), így segítve a helYi szolgáltatások átszervezését, valamint a költséghatékony ,

intézkedéseket és a gazdálkodást.
5) Biztosítsanak interaktiv hozzáférést az információhoz korszerû multimédiás és digitális anya-

gokkal, bemutatva a helyi történelmet, irodalmat, müvészetet, zenét és a közösség érdeklõdésére
számot tartó területeket, szükség ~setén állítsanak össze tanulási segédanyagokat.

6) Ahol szükséges, támogassák a "Centre of Excellence" hálózat ("Kiválósági központok") fejlesz-
tését, így ösztönözve a helyes gyakorlat bevezetését. Az ilyen központok az újító közkönyvtári
szolgáltatások szélesebb körû alkalmazásának kiinduló pontjai lehetnek.

7) Valósítsák meg a munkaerõ toborzásával és továbbképzésévei kapcsolatos célkitüzéseket,
beleértve a megfelelõ javadalmazást és munkafeltételeket, hogy a megfelelõ készségek és szaktudás
álljanak rendelkezésre pl. a tanulás segítéséhez és az információs társadalom technológiáinak

használatához.
8) KíséIjék figyelemmel a változó felhasználói igényeket, hogy a tények ismeretében fejleszthes-

sék a szolgáltatásokat, és a finanszirozás tervezhetõ legyen,
9) Rendszeresen elemezzék és értékeljék a szolgáltatásokat, különösen az új technikákat ille-

tõen, és állapítsák meg azokat a normatívákat, amelyek alapján a befektetések hatását és eredmé-

nyeit értékelik.
10) Ahol erre lehetõség van, javasoljanak országos és európai szintû kutatási témákat és bekap-

csolódási lehetõséget az információhoz való hozzáférésben, tartalmak kidolgozásában és digitalizá-
lásban járatos intézményekkel és magánvállalkozásokkal való e~ttmüködésre alapozva.

Oerias, 2003 márciusa

~.:'. '+.I_~"" 'c,!O-'. ~,

A PULMANWeb
a Könyvtári Intézet honlapján

Könyvtári levelezõ/lop. 2003. augusztus. 3 1



It
~ ~ ~

JELENTKEZESI FELHIVAS

~ A szombathelyi Berzsenyi Dániel Könyvtár és az Alpok-Adria Munkaközösség

Nyilvános Könyvtári Munkacsoportja

nemzetközi szemináriumot szervez

2003. október 28-29-én

Szolgáltatások ú,Üászervezése új és felújított könyvtárakban címmel

A rendezvény célja, hogy az Alpok-Adria Munkaközösség területén a közelmúltban lezajlott fejlesztések tapaszta-

latainak számbavételével és összehasonlításával segítse a könyvtári szolgáltatások stratégiai átalakítását. A téma

sokoldalú megközelítése révén míndazon íntézmények és kollégák munkáját támogatni szeretnénk jól alkalmazható

tervezési, szervezési ismeretek és tapasztalatok átadásával, amelyek/akik épületfelújítás, építés vagy technológiaváltás

miatt szolgáltatások átszervezését tervezik.

Szeretnénk elérni, hogy az Alpok-Adria Munkaközösség régióiból (ors?;ágaiból) minden tapasztalatot megismerhes-

sünk, amely nagy nyilvános könyvtár építésével, jelentós rekonstrukciójával, illetve a szolgáltatásait befolyásoló infor-

mációs és kommunikációs technológiai (IRT) fejlesztésével kapcsolatos.

A konferencián elóadással szerepelnek az alábbi régiók, illetve országok: Ausztria (Karnten, Steiermark) , Horvátor-

szág, Olaszország (Veneto), Szlovénia és Magyarország néhány megyéje: bemutatkozik az új bécsi és budapesti nyilvános

könyvtár.

Szervezés alatt áll a második nap délután jára egy bécsi tanulmányi kirándulás, amelynek részvételi díjáról a

késóbbiekben adunk tájékoztatást.

" Rendezvényünk élvezi Vas Megye Közgyûlésének és a Nemzeti Kulturális Alapprogram Könyvtári Kollégiumának

támogatását, melynek segítségével tolmácsolást és egyszeri közös étkezést biztosítunk.

Jelentkezéseket korlátozott számban, jelentkezési sorrendben fogadunk el.

Érdeklõdni lehet a (94) 513-533 telefonszámon, valamint a ptmarta@mail.bdmk.hu címen, illetve a

Berzsenyi Dániel Könyvtár levélcímén: 9700 Szombathely, Dr. Antall József tér 1.

--~ JELENTKEZÉSI LAP

A jelentkeZoÖ neve:

Munkahelye: Foglalkozása, beosztása: Ertesítési címe: Telef~: E-mai1ám: , Mely napl oki on kíván részt venni: október 27. (kedd) okt{ ber 28. (szerda)

~ részt vesz nem vesz részt

Szállást igénycl nem igényel

Szállásfog1a1ás: (Kérjük, szá1lásigényét az alábbi táblázatban jelölje aláhúzással!)

Hotel Liget Szombathely, Szent Istlrinpark 15.

1 ágyas (fürdöswba + 'IV a swbában) 7900 Ft

1 ágyas fürdõszobás 6900 Ft

1 ágyas (zuhanyozó a swbában, WC a folyosón) 5000 Ft

2 ágyas (fürdöswba + 'IV a swbában) 8900 Ft

2 ágyas fürdõszobás 7900 Ft

2 ágyas (zuhanyozó a swbában, WC a folyosón) 6000 Ft

MarlineI.Dn Szombathely, Karmelita LL 1.

Felnöttképzõ 1 ágyas fürdõszobás 4200 Ft

Akadémia 2 ágyas fürdõszobás 5600 Ft

3 ágyas fürdõszobás 7600 Ft

KéIjük, hogy minden jelentkeZoÖ külön lapot töltsön ki, amelyet az alábbi címre kélijnk elküldeni 2003. szeptember

s..éjg: Berzsenyi Dániel Könyvtár

9700 Szombathely,.pr. Antall József tér 1.

Fax: 94/513-531, E-mail: ptrnarta@rnai1.1:xjmk.hu
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Felhívás Füzéki István emlékérem adományozására
Dr. Füzéki Bálint díjat alapított testvére, az 1956-ban hõsi halált halt Füzéki István könyvtárosemlékére. Az emlékénnet minden évben az a könyvtáros kapja meg, a:ki a megelõzõ évben, években -

a legtöbbet tette, kiemelkedõ teljesítményt nyújtott a könyvtári szolgáltatások és/vagy tudományok
terén. A díjat öttagú kuratórium fogja odaítélni.

A Magyar Könyvtárosok Egyesületének elnöksége kéri, hogy aki méltó személyrõl tud, tegyen
javaslatot 2003. szeptember 30-mg rs küldje azt meg indoklással együtt a Magyar Könyvtárosok

Egyesülete cÍmére. (1055 Budapest, Hold u. 6.)
(A Füzéki István Emlékérem alapító okirata a Könyv, Könyvtár, Könyvtáros 2002. decemberi

számának 27-28. oldalán olvasható.)

~ ~

RENDEZVENYNAPTAR 2003.

Idõ Helyszín Téma Szervezõ Információ
IX. 29. Tatabánya, József aDR-konferencia József A. M. K. Fátrai Erzsébet

A. Megyei Könyvtár
X. 6. Szeged, Somogyi- Összefogás IKSZ, Fülöp Ágnes

könyvtár a könyvtárakért Somogyi-könyvtár
X. 18. Szeged, Somogyi- Az infonnáció- Somow-könyvtár Juhász

könyvtár szabadság Zoltánné

megvalósulása
a könyvtárakban

X. 28-29. Szombathely, Szolgáltatások Berzsenyi Pa1lósiné
Berzsenyi újjászervezése D. K. Toldi Márta

Dániel Könyvtár új és felújított könyvtárakban
X. 31. Sárospatak, Egyházi könyvkultúra Sárospataki Kedves Csaba

Református Magyarországon és Ref. Koll. Tud. Nagy Júlia

Kollégium Európában Gyûjteményei
Havonta Országos Katolikus A kulturális örökség Egyházi Könyvtárak Ásványi nona

Gyûjteményi Közp. Egyesülése

Kiegészítés az Országos Dokumentumellátási Rendszerrõl szóló
73/2003. (V. 28.) Karm. rendelethez*

5. § (1) A szolgáltató könyvtárak kötelezettségeinek teljesítését a nemzeti kulturális örökség minisztere

(a továbbiakban: miniszter) a könyvtári szakfelügyelet keretében ellenõrzi.
(2) A Törvény 59. §-ának (3) bekezdése szerinti véleményt a szolgáltató könyvtár vezetõjének kineve-

zése elõtt a döntéshozókkal ismertetni kell. A miniszter véleményétõl eltérõ döntés indokolását a minisz-

ternek el kell küldeni.
(3) A szolgáltató könyvtár megszüntetését, átszervezését, továbbá alapító okiratának és szervezeti és mû-

ködési szabályzatának az ODR szo1gáltatásait érintõ módosítását elõzetesen egyeztetni kell a minisztériummal.
6. § (1) A minisztérium fejezeti kezelésû elõirányzata terhére évente támogatja a szolgáltató könyvtárak

aDR-ben nyújtott szolgáltatásait, továbbá az országos lelõhely-nyilvántartás fejlesztését és mûködtetését.
(2) A támogatás a dokumentumok vásárlására, technikai eszközök beszerzésére, az ODR szolgáltatá-

saival kapcsolatos költségekre, a postaköltségre és az országos lelõhely-nyilvántartás költségeire fordít-

ható.
(3) Az egyes könyvtárak támogatásának összegére a minisztérium által felkért szakmai kuratórium tesz

javaslatot.
7. § Ez a rendelet a kihirdetését követõ 8. napon lép hatályba.

"

.A kiegészítés nem a rendelet módosítását, csak hibánk kol1igáJását jelenti. MásodfolTásból vettük át a legutóbbí számunk Thdjon róla! rovatában
közölt rendeletszöveget, amelybõl a most kiegészítésül közölt paragrafusok és bekezdések kimaradtak. Elnézést kérünk!
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Hírek

A Magyar Könyv- riuma Hegyi Ádám Alexnek, a Szegedi Tudomány-
tárosok Egyesülete au- egyetem Móra Ferenc Kollégium könyvtárosának
gusztus 14. és 16. kö- ítélte oda.
zött Nagykanizsán tar- A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának
torta 35. vándorgyûlését Fitz József Könyvdíját az MKE elnökségének szava-
A könyvtár kapu a vi- zatai alapján a következõ kiadványok kapták:
!ágra címmel. Kincsek a nemzet könyvtárából és

A nemrég elkészült, Száraz Miklós György: Magyarország csodái
korszeru könyvtár tá- Budapest, 2002. Magyar Könyvklub
gas terekkel várta a Szabó Magda: Für Elise (az elismerés az egész
600 résztvevõt. életmûsorozatnak ís szól)

A nyitó plenáris ülé- Budapest, 2002. Európa Kiadó
sen részt vett Hiller Ist- GaU, Antony: Kós Károly mûhelye
ván, a kulturális tárca Budapest, 2002. Mundus Kiadó
vezetõje és Szabó Vilmos, a Határon Túli Magyarok Pap János: Hang -ember -hang (a kiadó színvona-
Hivatala politikai államtitkára is. Beszédében Hiller las Tudomány -egyetem sorozatáért is)
István öt plusz egy pontból álló könyvtárfejlesztési Budapest, 2002. Vince Kiadó
programot hirdetett: Bölcsics Márta -Csordás Lajos: Budapesti

1. A ciklus végéig minden könyvtárat széles sávú Krúdy-kalauz
internet-hozzáféréssel látnak el a nagyközségi Budapest. 2002. Helikon Kiadó
könyvtárak szintjéig. Ez 350 intézmény bekapcso-
lását jelenti, 200 millió forint értékben. Kitüntetések. Augusztus 20. alkalmából Széche-

2. A kulturális örökség szempontjából fontos nyi-díjat kapott dr. Made,r Béla, a Szegedi Tudo-
tartalmakat digitaliZálják. mányegyetem Könyvtárának igazgatója, Szabó Sán-

3. Évente ötven könyvtár rekonstrukcióját vég- dor, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanár-
zik el. képzõ Fõiskolai Kar docense és Borsa Gedeon. az

4. Folytatják a kistelepülések bekötését az Országos Széchényi Könyvtár kézirattárosa.
internetre. Szinnyei-díjjal ismerték el Bertalanné Kovács

5. Minden könyvtár hozzáférést kap az EBSCO Piroska igazgató (Verseghy Ferenc Megyei Könyv-
adatbázisához on-line vagy CD-ROM-os változat- tár. Szolnok), Engel Tibor igazgató (Bródy Sándor" ban. Megyei Könyvtár, Eger), Gádor Ágnes igazgatóhe-

Ráadásként adott ígéret pedig az volt, hogy a lyet~.es (Liszt Ferenc Zenemûvészeti Egyetem Könyv-
miniszteri keretbõl a határon túli könyvtáraknak tára, Budapest) és Rády Ferenc fõigazgató-helyet-
ötszáz példányt juttatnak el a hamarosan megj ele- tes (Országos Széchényi Könyvtár) munkáját.
nõ, Magyar mûvelõdéstörténet címû tízkötetes le- Pauler Gyula-díjban részesült Szögi László fõ-
xikonból. igazgató (Eötvös Loránd Tudományegyetem Egye-

Ajól sikerült rendezvényen a hagyományoknak terni Könyvtár és Levéltár, Budapest).
megfelelõen díjakat is osztottak. Az MKE-emlékér- A Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkereszt-
met Boda Miklós, a pécsi Csorba Gyõzõ Megyei jével tüntették ki Ambrus Zoltánt, a Békés Megyei
Könyvtár n)rugalmazott igazgatóhelyettese, Hor- Könyvtár igazgatóját, a Magyar .Könyvtárosok Egye-
váthné Jakubecz Ilona. a Fõvárosi Szabó Ervin sületének nemrég leköszönt elnökét.

i Könyvtár Budai Régiójának vezetõje, Kállainé Vereb Minden kitüntetett kollégának szívbõl gratulá-
Mária, a kiskunfélegyházi Petõfi Sándor Városi lunk, és további sikereket kívánunk!
Könyvtár igazgatója, Kasialy Beatrix, az Országos

:" Széchényi Könyvtár osztályvezetõje, Bencsikné 1 ,< Az Infonnatikai és Könyvtári Szövetség el-
: Kucska Zsuzsa, a Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár SZ nöksége és a képviselõk testülete is meg-
i VI. kerületi gyennekkönyvtárának vezetõje és Papp vitatta ülésén a szövetség elnöke által
! József, a muraszombati Területi és Tanulmányi összeállított anyagot.
i Könyvtár fõkönyvtárosa kapta. Az elhangzott vélemények és javaslatok figye-

Az Év Fiatal Könyvtárosa címet az MKE és az lembe vételével alakult ki a túloldalon közölt do-
Infonnatikai és Könyvtári Szövetség közös kurató- kumentum:
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f AZ INFORMATll{AI ÉS KÖNYVTÁRI Egyetemi Könyvtárigazgatók Kollégiumával és a Fõ-
t SZÖVETSÉG FELADATAIRÓL iskolai Könyvtárigazgatók Kollégii.1mával.
f 3. Segítjük a tudományos és a szakkönyvtárak
,. 1. Prioritások -k!e~elten a~ O~R;-~e? is szolgáltatók -szolgá!-

r
1 A k .. yvt ' . t . n formációs intézmén y al- tatásamak tovabbeplteset, szorgalmazzuk azok sze-

r .on ar mm 1 1 k rt t ' ' t h t ' k bb " b( kal 1 d ' g V a- ltásra' a telernatikai es oru megisme e ese, a a e onya 1geny e-
;. mas egyen a para 1 ma. ' t 1 ---' t -- t.-"

tk t " . t 1 - 1 +",..j.", 1 1 ve e nepszerusl ese.
t fejlesztes kove eze es veglWl e eve , a l.CU~omszo -" , -, ~,

áltatá b -' t -, 1 - h zzáférhetõsé g széles körü 4. Tamogatjuk a hosszu távu digitalizálasI prog-
i g S OVI eseve es a o k.. tk t '. . t l ' t fi 1 1j b. t ,tá - al ram ove eze es veglWl ee, gye emme arra, hogy
1" lZ OSl sav. t "1 t .. l - k "

1 ak~ 2. Ennek érdekében olyan könyvtár-szakrnapo- ezen a eru e en pIacI szerep o IS Je en vann .

1,. litikai program kidolgozása szükséges, amely a re- m. Kapcsolatok
1 ális használói igények- mellett a könyvtári terület 1. A szoros szakmai alapon történõ együttmû-
f stratégiai tervére, az IKSZ eddigi eredményeire, az köd és fenn?riása és továbbfejlesztése a Nemzeti

intézmények tapasztalataira épül. A könyvtári te- Kulturális Orökség Minisztériumával, az Oktatási

" rületen is nélkülözhetetlen a rendszerszemléletû gon- Minisztériummal, az Informatikai és Hírközlési Mi-

~ dolkodás és együttmûködés. nisztériummal, a Belügyminisztériummal.
t 3. A lakosság könyvtári szolgáltatásokhoz való 2. Együttmûködés a Nemzeti Kulturális Alap-

~ hozzájutását a tartalmi, szervezeti keretek korsze- programmal.
j~ rusítésével, a mûködés feltételeinek biztosításával 3. Kiemelt koordináció és közös program kidol-
~ folyamatof'an fejleszteni kell. Továbbgondolást igé- gozása a Magyar Könyvtárosok Egyesületévei a szak-
fi nyel a települések könyvtári ellátásának a változó ma stratégiai céljainak elérése érdekében.
r kor követelményeihez való igazítása. 4. Az Európai Unióhoz való csatlakozás új hely-
~ 4. A minõségbiztosítás kiterjesztése és általá- zetet teremt, amely szükségessé teszi az eddigi nem-

& nossá tétele azzal a szándékkal. hogy a használó zetközi kapcsolatrendszerben a tartalmi együttmû-

I ~inde_nkor é~ mindenhol minõségi könyvtári szol- ködés bõvítését.

I gáltatást_ka~Jon. ---" -.IV. Feladatok
t 5. ErotelJes PR-tevekenyseg az egesz konyvtári 1 A ta tal t k - 1 g 1 , 1 ., t " bb!!i

t "1 t ' . d k .. yvtár - d k ' b .pasz a o mer e e ese a apJan a o
.; ern e es mm en on os er e e en. . t gy -vtiz d " t -g t ' bb ' t d _. k " ~, mm e e e es szove se ova 1 een ome uJ-

J ll. Célkitûzések rafogalmazása, megújításának irányára az elképze-

l. Az IKSZ-nek alapvetõ célja. hogy tagjai mi- lések kidolgozása.

nél szélesebb körben képesek legyenek elfogadtat- 2. Alapvetõ feltétel a programokban való gon-
!i ni e kultúraközvetítõ intézményt helyi szinten és dolkodás. ezek kidolgozása, hiszen csak így lehet

t' országosan. Ehhez szükséges olyan közösen megfo- támogatási forrásokat szerezni.
f galmazott szakmai-cselekvési program kidolgozása 3. A szakmai érdekek artikulálása, az érdekérvé-

és megvalósítása, amely hozzájárul a könyvtárak és nyesítésben a kezdeményezõ szerep tudatos vállalása.
i. információs központok társadalmi megitélésének és 4. Folyamatos szövetségépítés az olvasókkal,

~ fontosságának erõsítéséhez. használókkal.
~ 2. A kölcsönös elõnyök alapján támogatjuk az A fenntartókkal. a könyves szakmával való ha-

, együttmûködést a felsõoktatási intézmények könyv- tékony, célszerüséget szem elõtt tartó kapcsolat ápo-

fc tárai, a tudományos és szakkönyvtárak, a munka- lása.
L helyi. valamint a közkönyvtárak között. 5. A szakmai szemléletformálásban megkezdett
}, 3. A szakmai szempontok érvényesítésével kez- folyamatok továbbvitele. az intézményi menedzse-
I deményezö szerepet vállalunk a régiós rendszer köz- lés tudatosabbá tétele, a minõségbiztosítás kiter-
, igazgatási változásainál; a kistelepülések könyvtári jesztése. a PR-tevékenység erõsítése azért. hogy a

) ellátásában, a térs égi társulásokban az informati- könyvtárak éljenek lehetõségeikkel, adottságaikkal.
~ kai és könyvtári ellátás lehetõségeinek kidolgozá- 6. A képzési munkabizottságba delegált képvi-
t ~~val. a helyi körülményekhez igazodó modellek. selõink közremûködésével a tudás alapú társada-
f Iranyelvek. ellátási formák. szakmai módszerek aján- lom kihívásaihoz igazodó elvárások közvetítése a

l 1-- 1i asava. Mindezt a hálózati elv újragondolásával, a képzési struktúra korszerûsítése érdekében. A
( közigazgatási változásokkal összhangban, bevonva könyvtáros személyének kiemelt kezelése. A tovább-
t a folyamatba a fenntartók képviselõit is. képzési programok minõségi fejlesztésének, a hazai
;.. 4. A hallgatói létszám növekedése. a felsõokta- és külföldi tapasztalatszerzési lehetõségek kiszéle-

tási intézmények számának gyarapodása és az in- sítésének elõmozdítása. Részvétel az életpályamo-

tegráció következtében eltérõ módon szervezõdõ és dell kidolgozásában.
mûködõ könyvtári ellátás nem jár együtt megféíelõ 7. Az Informatikai és Könyvtári Szövetség tevé-
szintû fejlesztéssel. a specifikumok figyelembevéte- kenységének megismertetésére kommunikációs stra-

lével. Ezért a megoldás lehetõségeit vizsgáló inici- tégia kidolgozása.
ativákat indítunk el, együttmûködést keresve az Budapest, 2003. július
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