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Ha a könyvtárosok közül manapság valaki az
Ariel nevet hallja, nem feltétlenül Shakespeare
csodálatos drámájának nemes szellemalakja jut
eszébe. Az Ariel nevet ugyanis egyre többször
emlegetik egy elektronikus dokumentumtovábbí-
tó programmal kapcsolatban. A két Ariel között
az emberi tudás és bölcsesség érvényesüléséért
folyatott nemes közdelem, illetve a már megszer-
zett tudás másokkal történõ megosztásának se-
gítése teremt szoros kapcsolatot.

Shakespeare hõsének jellemzését sokan és
sokféleképpen elvégezték már, így magam azzal
az Ariellel szeretnék foglalkozni, amely napi
munkánkat segítõ elektronikus szoftverként
könyvtárosi életünk részévé vált. A minisztériumi
támogatás, amely megteremtette az alapot a világ
nagy könyvtáraiban már évek óta használt prog-
ram hazai elterjesztésére, nemcsak bekapcsolta a
könyvtárakat az Arielen folytatott könyvtárközi
dokumentumkérések bonyolításának világméretû
hálózatába, hanem egyszersmind szabványt terem-
tett a hazai könyvtárak számára.

Az aDR-könyvtárak körében indult program,
amely két évvel ezelõtt megoldást keresett a do-
kumentumok elektronikus továbbítására, ma már
egyre szélesebb körben terjed, és csak remélni
tudjuk, hogy használata is általánossá válik. Bár
néhány könyvtár más szoftvert választott, jelen-
leg már több mint ötven könyvár rendelkezik a
teljes verzióval, és egyre nõ a csak vevõ oldali
kapacitással rendelkezõ gyûjtemények száma is.
Ennyit a program sikeres indulásáról, és most
lássuk, mi is az Ariel valójában.

Szinte nincs könyvtár a világban, amely ne
szorulna könyvtárközi kérésekre. Még a legna-
gyobbak gyûjteménye sem elég teljes ahhoz, hogy
idõról idõre ne kelljen más könyvtárak segítségét
kérniük. Például a British Library felé indított
könyvtárközi kérés ek jelentõs részét a BL maga
is más, esetenként speciális gyûjtó'körrel rendel-
kezõ könyvtárak, gyûjtemények segítségével elé-
gíti ki. A híres nagy könyvtárak napi dokumen-

tumigénye és -szolgáltatása 'I--~- akár néhány ezer tétel is

~lehet, ami természetesen -

hatékony menedzsmentet és [

technikai felkészültséget kí- "'.,
ván. Az Ariel része ennek, ~ "

hiszen közel tíz esztendeje ;;;;~.I'..-

mintaértékû dokumentumto- DOKUMENTUM-ELLÁTAsl
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A könyvtárközi kölcsönzések elektronikus

kezdeményezését, más néven a kérések elektro-

nikus pontosítás át és indítását az aDR lelónely-

adatbázisa támogatja. Ez nyújt szinte semmi más-

sal nem pótolható segítséget a dokumentumokat

igénylõ személyeknek vagy intézményeknek.

A könyvtárakra vonatkozó, ma is érvényes

jogszabályok lehetõvé teszik, hogy -kizárólag

oktatási és kutatási cél megvalósítása érdekében

-a megfelelõ dokumentummal rendelkezõ könyv-

tár könyvrészleteket, folyóiratcikkeket másoljon és

küldjön (továbbítson) a kérõ könyvtárnak, vagy akár

közvetlenül a kutatónak. A könyvtárak ezen szol-

gáltatása különösen az elektronikus másológépek

gyors elterjedésének köszönheti robbanásszerû mi-

nõségi és mennyiségi fejlõdését. A számítógépek

elterjedése pedig további lendületet adott ehhez a

munkához, amelyet a kommunikációs kapacitások

példátlanul gyors fejlõdése meghatványozott. A

kérések teljesítésének hatékonyságát nem lehetett

tovább fokozni csupán az emberi oldalról.

A postázás, a dokumentálás, a fénymásolás, a

nyilvántartás számos apró, idõ- és munkaigényes

lépése (borítékcímzés, csomagolás, postázás oda

és vissza) helyett lehetségessé vált egy igen egy-

szerû és felhasználóbarát szoftver alkalmazása,

amely biztonságosan juttatja célba a kért másola-

tokat -kihasználva a legkorszerú'bb számítástech-

nikai és kommunikációs lehetõségeket. Ezt a le-

hetõséget biztosítja az Aciel szoftver.

Az elõzõekben már említettem, hogy az Ariel

szoftver két nagy egységbõl áll, amelyek együtt

és külön-külön is használhatók. Van a teljes

("full") verzió, amely küldeni és fogadni is tud

Ariel-állományokat, illetve létezik a csak fogadó

oldali változat is. Értelemszerûen azoknak a

könyvtáraknak, amelyek többnyire csak kémek
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és nem teljesítenek kéréseket, elegendõ csak a
fogadó prograrncsomag. A nagy vagy közepes
állománnyal rendelkezõ és szolgáltatni is tudó
könyvtárak mindkét modult használják. Pillanat-
nyilag a világban közel hatezer teljes verzió és
egy kicsivel több mint háromezer ötszáz fogadó
oldali prograrn múKödik.

A teljes és kielégítõ múKödéshez egy -a be-
meneti oldal adatminõségét jelentõs mértékben

meghatározó -lapleolvasó berendezésre, egy elfo-
gadhatóan jó számítógépre (legalább Pil, 128MB
RAM, minimum 6-8 GB HDD), intemetkapcso-
latra, külön arieles e-mail postafiókra van szükség.
A tûzfal vagy a hálózaton belüli NAT megoldások
sem jelentenek akadályt az eredményes és biztonsá-
gos használat számára. A pontos beállítások elvég-
zésében nem csak a programhoz mellékelt installá-
ciós utasítások, hanem az Ariel-hasmálóknak a szoft-

vertulajdonos honlapján (www .infotrieve.com,
www.rlg.org) olvasható konzultációs fóruma is ki-
merítõ tájékoztatást nyújtanak.

A CD-RaM-on kapott prograrnot a leírás sze-
rint kell insta1lá1ni -nem feltétlenül egy kizárólag
az Ariel szolgáltatás ára használt számítógépre. Ez
a procedúra csak öt percet vesz igénybe. A pon-
tos beállítást a User Manual (Felhasználói kézi-
könyv), valamint az elõbbiekben már említett
konzultációs fórumok segítik, de szükség esetén
a kizárólagos hazai terjesztõ (ovidius.marketing
@axelero.hu) segítségét is igénybe lehet venni.
Természetesen a rendszeres használatbavétel elõtt
ki kell próbálni a küldemények érkeztetését és-
küldését. Fontos, hogy a lehetõ legalaposabban
ellenõrizzük a minõséget: felbontást, színhûséget,

pozicionálást. Kérjük meg tesztpartnerünket, hogy
olyan dokumentumot küldjön, amely magas kö-
vetelményeket állít elénk, és a mi könyvtárunk-
ban is megtalálható. Így az Ariel-küldeményt
azonnal összevethetjük a dokumentum eredetijé-
vel. Az érkeztetett dokumentum vevõoldali mi-
nõségének javítására kevés mód van, tehát a be-
meneti oldalon levõ lapleolvasóknak és a kime-
neti oldalon levõ nyomtatóknak teljesítményössz-
hangban kell lenniük ahhoz, hogy valóban jó
minõségû küldeményeket fogadjunk és küldjünk.
A vevõoldali nyomtatónak képesnek kell lennie
az "eredetiség" produkálására és a megrendelõ

kívánságainak kielégítésére.
Nem szükséges és nem is célszerû minden

"átfutó" dokumentumot kinyomtatnunk, de annakis 
megvan a maga elõnye, hiszen csökkenteni

tudjuk az "elektronikus könyvtári polcokat" (elekt-
ronikus háttérkapacitást), és sokan vannak olya-
nok, akik kinyomtatott formában szeretnék meg-
kapni a kért cikket.

Az Ariel mú'ködésének és technikai megoldá-
sának egyszerûsége sok könyvtárost arra sarkalIt,
hogy helyettesítõ megoldásokat keressen. Néhá-
nyan úgy vélték, hogy az általuk favorizált más
megoldások minden tekintetben felveszik a ver-
senyt az Ariellel. Ezek azonban soha nem helyet-
tesíthetnek egy valóban profi, sokoldalú szoftvert,
és a beszerzést sem lehet pusztán fmanciális szem-
pontok alapján vizsgálni. Vannak és lesznek
könyvtárak, amelyek ma még nem engedhetik
meg maguknak az "arielesítést", számukra jók
lehetnek ezek a megoldások, de igen nagy kár
lenne, ha erre a talajra építve kimaradnának a
rendszerbó1.

Ma már az Országos Széchényi 'Könyvtártól
kezdve a Debreceni Egyetem Egyetemi és Nem-
zeti Könyvtáron át számos egyetemi és megyei
könyvtárig mindenki az "egynyelvûségre" törek-
szik, aminek megbízható és stabil platformja az
Ariel. Kaput nyit a világ nagy könyvtárai felé,
lehetõvé teszi az országon belül az egységes ala-

pokra épülõ szolgáltatást, elég nyitott ahhoz, hogy
több, ma még nem használt RLG vagy InfoTrieve
szolgáltatáshoz, programhoz (ILL) utat nyisson.

Röviden összegezve tehát: a könyvtárba befu-
tó kérések adatpontosítása és a szkennelés után a
partner Ariel-gépre (IP-re) vagy e-mailre küldhet-
jük a dokumentumot, amely a bemeneti oldal
adatminõségétõl függõ dokumentumot eredmé-
nyez a vevõ oldalon. Az elektronikus dokumen-
tum szerkeszthetõ, kiegészíthetõ, módosítható,
kinyomtatható, vagy megjegyzésekkel továbbít-
ható egy harmadik félnek. A rendszer partnerIis-
tát épít és azt karban is tartja, a kéró'k címeit,
kéréseiket a szoftver adatbázisa és háttértára õrzi.
A szoftver segítségével -mivel igény szerint
megõrzi a kért és küldött anyagot -gyorsan lehet
például kötelezõ irodalmat több igénylõnek is
továbbítani. Végezetül, egy idézet erejéig, szeret-
nék visszatérni Shakespeare-hez, hogy õt idézve
zárjam soraim.

"Jövök, hogy kívánságod teljesítsem;
repülni, úszni, tûzbe menni, göndör
felhõn nyargalni:
parancsodra áll Ariel és amije van."

(Vihar 1.2.)
Vasas Lívia
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Ötéves az ODR

Harmadik alkalommal találkoztak
Tatabányán a "könyvtárközis"

könyvtá."osok
...

Az ODR-könyvtárosok idei -immár harmadik
alkalommal a tatabányai József Attila Megyei
Könyvtárban megrendezett -találkozójának két
fontos aktualitása is volt. A könyvtári törvényben
megfogalmazott és 1998-ban létrejött Országos
Dokumentumellátási Rendszer (ODR) ötéves
múltra tekint vissza, és most nyáron jelent meg az
a jogszabály, amely pontosan meghatározza a
könyvtárhasználók számára a dokumentumok
hozzáférhetõségét könyvtárakon keresztül, mint-
egy keretbe foglalja a rendszer mûködését.

A törvény és a jogszabály közötti években
azonban tisztázni kellett egy sor elvi és gyakorlati
kérdést, széles körben meg kellett ismerni és is-
mertetni az ODR mú'ködését, meg kellett terem-
teni a feltételeket ahhoz, hogy kialakulhasson egy

minõségileg új szolgáltatás.
Mi, könyvtáros ok tudjuk a legjobban, hogy

mennyire személyfüggõ a könyvtárközi szolgál-
tatás. Hiába a központi akarat, minden technikai
csoda, ha mi nem ismerjük a rendszer mûködé-
sét, ha személy szerint nem ismerjük fel ennek a
szolgáltatásnak az óriási jelentõségét.

Az elsõ találkozó ötletét 2001-ben éppen az a
felismerés adta, hogy az egymással levelezõ vi-
szonyban álló, könyvtárközis feladatokat ellátó
könyvtárosok gondjai, problémái és kérdései az
ország különbözõ pontjain mennyire hasonlóak,
sõt azonosak.

Az volt a gondolatunk, hogy az egymással
régóta "csak" levelezó'k személyesen, együtt be-
szélhessék meg a felgyülemlett gondokat, és elsõ
kézból kaphassák meg a válaszokat a nap mint
nap felmerülõ problémákra. A szervezést egy kis
közvélemény-kutatás elõzte meg. Ekkor már
mûködött a könyvtárközisek levelezólistája is, ahol
megkérdeztük az érdekelteket, miról hallanának,
beszélnének szívesen. Várakozáson felüli volt az
érdeklõdés és a készség! Végül is közkívánatra
úgy döntöttünk, hogya legsürgõsebb az, hogy
megismerjük a minisztérium 2001-ben az ODR
tagkönyvtárak körében végzett vizsgálatának ered-
ményeit, a levont tanulságokat és a feladatokat
(erról Kenyéri Katalin tartott tájékoztatót), a Köz-

ponti Lelõhely-adatbázis rendszerét és mûködé-
sét, pl. a különbözõ kölcsönzési technikákat
(Koltay Klára ismertette), és nem utolsó sorban

egymást.
A tavalyi -második -konferenciára, ugyan-

csak a megkérdezettek javaslatai nyomán, meg-
hívtuk a nagyobb egyházi könyvtárak képviselõit.
Az elõadók ismertették könyvtáraik állományát,
számítógépes adatbázisaikat, az együttmú'ködés
lehetõségeit, és beszéltek problémáikról. Részle-
tesebben erról a találkozóról a Könyvtári Levele-
zõ/lap 2002. évi 12. számában írtunk. Ezen al-
kalommal mutatták be az AR/EL dokumentum-
továbbító programot, továbbá a könyvtárközi
nyilvántartások gépre vitelének lehetõségét.

Ez év szeptember 29-én ismét több mint száz
könyvtáros gyûlt össze, hogy megismerje az
aDR-re vonatkozó új jogszabályt, az ODR-adat-
bázis új verzióját (szintén Kenyéri Katalin és
Koltay Klára volt a vendégünk). Megismerked-
tünk a Fõvárosi Szabó Eniin Könyvtár zenei rész-
legének könyvtárközi gyakorlatával és a székesfe-
hél'Vári Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár nem
nyomtatott dokumentumok könyvtárközi kölcsön-
zé;sének eredményeivel és nehézségeivel. Részle-
tes írás a rendezvényról a Téka/féma 2003. évi
5. számában olvasható.

Az elõadásokat és gyakorlati bemutatókat min-
den alkalommal élénk beszélgetés, vita követte.
Az elsõ két találkozón a délutáni beszélgetések
hozzászólói fó'ként a problémákat sorolták: bizo-
nyos dolgok többféle értelmezését, az adatszol-
gáltatások megbízhatatlanságát, emiatt a statiszti-
ka "tényleges" helyzetének felemás ságát. Nagy
és visszatérõ téma volt a postaköltségek elszámo-
lása, annak bonyolult nyilvántartása, a küldemé-
nyek térítésmentes feladása.

Szó volt arról, hogy az aDR kialakulása óta
a könyvtárközi forgalom folyamatosan eplelke-
dett, több helyen ugrásszerûen megnõtt, emiatt
egyre nagyobb a terhelés. A kérések számának
megsokszorozódása épp a szolgáltatás minõségét
és gyorsaságát veszélyeztetheti. Gondot okoznak
a személyi és technikai feltételek hiányosságai.

Kérdéseket vetett fel a hangzóanyagok, az
audiovizuális dokumentumok könyvtárközi köl-
csönzése. Hogyan küldjük, eredetiben vagy má-
solatban? Lehet-e másolni? Van-e idõ, kapacitás
a másolásra? Hogyan csomagoljuk? Miért nem
kapjuk meg külföldrõl? (Kiderült, hogya CD-
ROM-ok kivételével minden dokumentumtípus
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ci ót kaphatnak a felhasználók egy-egy dokumen-
tum elérhetõségéró1. A könyvtárosok is gyakor-
lottabban bonyolít ják az elektronikus kéréseket,
és készségesebben nyújtanak segítséget egymás-
nak és a könyvtárhasználóknak.

Az ODR-ró1 szóló jogszabály pedig felváltot-
ta a korábbi, könyvtárközi kölcsönzésró1 szóló,
mára elavult szabályzatot. Egyértelmûen megfo-
gahnazza a kérõ és szolgáltató könyvtárak jogo-
sultságait, kötelezettségeit és a minisztérium nyúj-
totta garanciákat.

A három év alatt -mi, jelenlévó'k -tanúi le-
hettünk annak, hogyan és merre tolódtak el a
hangsúlyok. Noha a gondok, problémák megszû-
néséró1 még valószínú1eg sokáig nem beszélhe-
tünk, egyre többször hivatkozunk eredményeink-
re, amelyek egyike-másika éppen a széles körben
lefolytatott eszmecsere, az együttes gondolkodás

következménye.
A találkozók szervezõiként mi éppen erre a

szemléletváltásra, a csapatszellemre és a találko-
zók jó hangulatára vagyunk a legbüszkébbek. Ezt
a hangulatot igazolta a mindannyiunk által üdvö-
zölt és megkóstolt születésnapi torta, amelyen már
-vagy még csak? -öt gyertya égett.

F átrai Erzsébet
József Attila Megyei Könyvtár

Tatabánya

bevonható a köny\'tárközi kölcsönzésbe a küldõ
könyvtár által megszabott feltételekkel, melyeket
a kérõ könyvtár köteles betartani.)

2001-ben még arról beszéltünk, hogy bár az
aDR lényege az elektronikus infonnációáramlás
lenne, a tagkönyvtárak többsége nem él a rend-
szer adta lehetõséggel, aminek következtében
olyannyira megnõtt egyes -fó1eg felsõoktatási -

könyvtárak forgalma, hogy már a teljesító'képes-
ségük felsõ határát súrolják, ezélt különbözõ
korlátozásokat vezettek be. 2002-tó1 ugyanakkor
a hozzászólók már javuló helyzetró1, az elõzõ
idõszakok problémáinak megoldásairól is beszá-
moltak. Mind több kolléga jelentkezett azzal a
felhívással, hogy ó'k is felkészültek a nagyobb
forgalom lebonyolítására, várják a kéréseket.

Az aDR-adatbázis használata egyre bõvülõ
lehetõségeket kínál, az igénybevevó'k száma je-
lentõsen növekszik. A Nemzeti Kulturális Örök-
ség Mini'sztériuma anyagi támogatásának köszön-
hetõen fokozatosan gyarapodik a technikai esz-
közpark, mellyel hatékonyabban lehet ezt a szol-
gáltatást lebonyolítani (e-mail, elektronikus má-
solatküldés, audiovizuális dokumentumok köl-
csönzése stb.).

Egyre több könyvtár rendelkezik interneten
elérhetõ számítógépes katalógus sal, amelybó1 a
keresés eredményeképpen gyors, pontos infonná-

November 18-ától december 15-éig látható az 'Egyetemi Könyvtár XVI. századi
gyûjteményének legértékesebb darabjaiból nyílt kiállítás a Ferenciek tere 6.
szám alatt.Hétfõtõl-péntekig -.,

9 és 17 óra között

látogatható.
(A kiállításról szó-
ló cikkünk a 32.
oldalon. )
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Ha a könyvtárról, a jövõ könyvtáráról kezdünk
gondolkodni, a múltba kell tekintenünk. Mert
ahogy az õszi magból, a rég elfeledettbó1 születik
az élet, úgy determinált múltunktól a jövõ. S ha
a múltba nézek, egy szép, de tragikus történet
idézõdik fel bennem.

Hol volt hol nem volt, volt egyszer egy fiatal-
ember. Egyszerû, szegény szülõk gyermeke. Is-
koláit Nagybányán és Nagyenyeden végezte,
majd Fogarasra ment tanítónak.

Fogaras abban az idõben olykor fejedelmi
székhely is volt, mert Apafi Mihály az udvarával
gyakran idõzött itt. A fiatalember lelkésznek tanul,
de máshoz érez küldetést. Ebben erõsíti barátja,
Pápai-Páriz Ferenc, aki figyelmébe a nyomdászat
mesterségét ajánlja, s tanácsolja, Hollandiában néz-
zen körül. Az 1670-es, 1680-as években járunk.
Prédikátorok vannak Erdélyben, de az erdélyi ti-
pográfia irányítására nincs alkalmas személy.

Misztótfalusi Kis Miklós elindul. Utrech,
Leyden, Amszterdam. Szabad vallásgyakorlat, a
tudomány és a sajtó szabadsága, Európa szabad-
gondolkodói veszik körül. Óriási élmény a nagy-
világ "megkapása". Megéri a koplalást, a kínke-
serves tanulást, az új szokások elfogadását, har-
mincévesen az elemi tanulóéveket Blaeu nyom-
dájában. És a tanulóból mester lesz, majd a mes-
terbõl önálló iparos, nyomdász-mûvész. Az övé-
nél szebb betûket ekkor már nem önt senki
Amszterdamban. Fejedelmek, királyok, hercegek,
s maga a pápa is megrendelõi között találhatók.

De a fiatalember nem felejti célját. Õ bibliát
akar, magyar bibliát, amely nemcsak tipográfiai-
lag, hanem tartalmilag is a korszellem színvona-
lán áll. A mû elkészül, s a vándor hazatér.

Otthon azonban a bántás nagyobb földön te-
rem, s gazdagabban virágzik, mint a megértés, a
tolerancia, az újra való fogékonyság. Elvirágzik
hõsünk élete. Testét, szellemét és munkásságát

felemészti az a közeg, mely soha nem fürdött meg
a kor Európája szellemvilágában, tudásában, gon-
dolkodásában, hanem megragadt az egyszer megta-
nult, gondolkodást nem igénylõ, szú'k világképben.

Miért tanulságos nekünk Kiss Miklós élete?
Korunk megértése, s ezen belül a globalizáció

megértése, elfogadása, a hozzá való viszonyunk
kialakítása miatt. Aldás vagy átok-e a globalizáció?
Egyáltalán, a XXI. század jelenségéról van-e szó?
Mint látjuk, korántsem. Kiss Miklós nem tett mást,
mint korának ismereteit összegyûjtötte, tudását a
világ tudásával "globalizálta". És egyetlen jelen-
tõs történelmi, irodalmi személyiségünk nincs, aki
ne európai avagy világpolgár lett volna a maga
idejében. Világszabadság, írta Petõfi. S tényleg,
világban gondolkodott. A globalizált ismeretrend-
szerben való jártasság -mint ahogy a jelenben -

a múltban is feltétele volt annak, hogy valaki kora

világszínvonalát képviselhésse.
Miért mondjuk, hogy a globalizáció napjaink

jelensége -ha ezek szerint nem az? Azért, mert
egy markáns különbség mégiscsak felfedezhetõ a
ma globalizációja és a múltban jelen volt
globalizáció között. Régen a személy ment, uta-
zott és gyûjtötte magába a "világ-ismereteket",
globalizálta a tudását, a szokásait, tárgyait, eszkö-
zeit -ma a globalizációs ismeretek, tárgyak, szo-
kások "maguktól" öntenek el bennünket. Régen,
ha valaki nem utazott, bár nem is okosodott, de
a negatív, a romboló ismeretek sem érték el, s ha
utazott, és ha a szíve nemes volt, esze pallérozott,
akkor a világ tudásából kiszemezhette magának a
,jó tudásokat". Ma a jó és a rossz tudás egyaránt
agyonönt bennünket, akkor is, ha felkészültek
vagyunk hatása kivédésére, de akkor is, ha nem.
S gyakran a "rossz" tudás gyõzedelmeskedik a
,jó" felett.

A változás tehát nem a globalizáció létében
vagy nemlétében, hanem annak irányában van.

Miért kellett minderról szólnom? Azért, mert a
múlt könyvtára és a jövõ könyvtára pontosan úgy
kell, hogy különbözzön, illetve fog különbözni
egymástól, mint ahogy a múlt globalizáció ja a

jelenben tapasztalt globalizációtól.
Ma azt mondjuk, a szolgáltató könyvtár a

korszerû könyvtár. De a könyvtár a múltban sem
*Elhangzott Illyefalván, a Romániai Magyar Könyv-

tárosok 1. Vándorgyûlésén, 2003. szeptember 25-én
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tett mást, mint szolgáltatott. A különbség valójá-
ban nem a szolgáltatásban, illetve annak létében
vagy nemlétében, hanem a szolgáltatás elérésé-
nek irányában van. A könyvtárba -a hagyomány
szerint -betérnek a felhasználók, elmondják igé-
nyeiket, s várják helyben a segítséget. A korsze-
rûen szolgáltató könyvtár a maga és más könyv-
tárak szolgáltatásait közvetíti a felhasználóhoz, õ
tér, kopogtat be a felhasználó, a potenciális és a
valóságos felhasználó ablakán, kínálja és adja el
magát. Közvetíti -hitünk és szándékunk szerint
-a világ jó tudását. És kerüli, segít elkerülni a
rosszat.

Nem az ajó könyvtár, amelyik deklarálni tud-
ja, hogy a betérõ ügyfelet kiszolgálja. Az a jó
könyvtár, amelyik kilép a globalizált világ szín-

padára, megnézi, hogy szolgáltatási hatókörnye-
zetében kik élnek. És tudatos munkával, a rejtett,
ki sem mondott igények szolgáltatás minõségû
kielégítésével segíti az embereket életük gyakor-
lati kérdéseinek megoldásában, az üzletben, a
magánéletben, a kapcsolataikban, a szabadidejük-
ben, hitük, állampolgárságuk, nemzethez tartozá-
suk gyakorlásában, a kultúra, a tudás és az anya-
nyelv elsajátításának és használatának folyamatá-
ban. Az emberek információkra, tanácsokra, ötle-
tekre várnak. Erre van szükségük. Akkor is, ha
ezeket meg sem tudják fogalmazni. A megfogal-
mazott igény kielégítése alapvetõ feladat, de tud-
nunk kell, az ember igazából annak örül, ha va-
lami olyan teljesül számára, amit ki sem mondott,
amiról nem is beszélt, amit talán magának sem
tudott eddig megfogalmazni. (Lásd egy születés-
napi ajándék, megkérdezik, és nem is tudom, mit
kérjek. Aztán kapok egy teásbögrét, barna mintá-
sat, amiben a teafüvet ki lehet áztatni, és olyan
boldog vagyok tóle, mert pont ilyenre vágytam,
és de jó, hogy a vágyaimat mások ismerik.)

A könyvtár azon tudás ok birtoklója, amely
tudások az embert, az egyes embert boldoggá
képesek tenni. Amely tudások segíteni tudnak.
Amely tudások gyógyítanak, gondokat oldanak
meg, feszültséget oldanak, sikeressé tesznek, jóra
nevelnek, szórakoztatnak, okosítanak, felvértez-
nek és megerõsítenek. Hogyan válhat a könyvtár
ezen tudások átadójává?

Ehhez a könyvtárnak meg kell fogalmaznia kül-
detését. Kinek, mit, hogyan és mivel szolgáltat.

Kinek? Ki az én célközönségem? A települési
könyvtár esetében a falu vagy a város lakossága,
az egyetemi könyvtár esetében az egyetem hall-~

gatói és oktatói. A válasz ilyen egyszerû lenne?
Sajnos nem, mert a település lakossága egy
"masszát" alkotó populáció, s az egyetemi hall-
gatók és tanárok köre is túl tág halmaz. Masszá-
nak avagy tág halmaznak hatékony szolgáltatást
szervezni pedig nem lehet. Meg kell keresni a
használói körbó1 azokat a legkisebb, igényeikben,
szokásaikban és érdekeikben elkülöníthetõ hasz-
nálói csoportokat, egységeket, melyek igényeit
sajátos cél szolgáltatásokkal lehet és kell kielégíte-
ni, függetlenül attól, hogy egy-egy személyt egy-
szerre több mikrohalmaz tagjaként veszünk-e szá-
mításba.

Gondoljunk csak egy általános szolgáltatásunk-
ra, a kölcsönzésre. Biztos az, hogy minden hasz-
nálónk számára azonos módon kell, hogy bizto-
sítódjék? A nagymama egy hét alatt ki tudja ol-
vasni a könyvet, õ kapjon egyhetes határidõt, az
egyetemista viszont miért ne vihesse el hat hétre,
ha éppen van még a keresett mú'bó1 szabad pél-
dány. A veszélyeztetett terhes anyuka otthon kell,
hogy megkapja azt az információs egységcsoma-
got, mely a legteljesebben felkészíti a gyermek-
váráshoz szükséges ismeretekbó1. De a mozgásá-
ban korlátozott, a börtönlakó, a fekvõbeteg sem
jut el a könyvtárba, pedig igényeik nekik is van-
nak. Hányan nevelnek, gondoznak értelmi, érzel-
mi vagy fizikailag fogyatékos családtagot, elfek-
võ, halálra váró beteget? Megkapják-e a könyv-
tártól azokat az ismereteket, melyek segíthetnék
oKet ebben a küldetésükben? (Tud-e róluk a
könyvtár?) S van-e módjuk arra, ami talán a leg-
fo.ntosabb megoldandó kérdés, hogy tapasztalata-
ik egy közös tudástárba kerüljenek a közösség
számára, a késó'bbi felhasználók majdani megse-

gítésére?
Máshogy és mást kell kölcsönözni annak,
.aki be tud jönni a könyvtárba és aki nem,
.aki még baba vagy aki már élemedett,
.aki éppen terhes vagy házasságra készül, aki

kórházban fekszik vagy börtönlakó,
.aki más nyelven szól hozzám, más szoká-

sokkal, sajátos érdeklõdéssel bír,
.aki tanár, aki munkás, akinek gyermekei

vannak, akinek már unokái vannak,
.aki utazni szeretne,
.akinek semmi sem jut az eszébe és akinek

minden az eszében van s állandóan jár a szája,
.aki beteg, mozgássérült,
.aki jövõt tervez vagy éppen teljes depresszi-

óban van.
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Ezért van hát szükség a potenciális felhaszná-
lók szakszerû feltérképezésére, tipizálására,
mikrohalmazokra történõ bontás ára, s ezek után
célzott szolgáltatás formák és tartalmak bevezeté-
sére célzott helyszíneken, idó'ben és térben.

Számba kell venni azokat is, akik nem hasz-
nálnak bennünket. Mert nem arról Vml szó, hogy
számukra a könyvtár nem lehetne az, ami, azaz
szükséges szolgáltató intézmény. Sokkal inkább
arról van szó, hogy az ember alapvetõen nehezen
lép át gátakat. Nehezen vesz le a polcról egy köny-
vet, pedig ha már olvassa, akkor szereti. Nehezen
áll neki ruhát mosni, pedig ha már tiszta a ruha,
örömmel ölti fel. Nehezen fog hozzá a tanuláshoz,
de ha már tudását csillogtathatja, akkor fülig ér a
szája. Nehezen vesz erõt magán, pedig ha ez meg-
történt, akkor a lelki nyugalma bõségesen kárpótol-
ja érte. De ha ezt tudjuk, akkor megvan a teendõnk.
Az, hogy a könyvtárat és szolgáltatásait közelebb
vigyük a potenciális használóhoz. Lépjük át mi a
gátat a szolgáltatáskínálatban. A könyvtárnak nem a
bezárkózás, az épület kapuján belüli megjelenés,
hanem szolgáltatásainak kötött tértól független meg-
szervezése a feladata. Abban a térben kell megje-
lennie, ahol potenciális "vevõi" élnek. Lehet ez egy
iskolaudvar, vagy az önkonnányzati hivatal aulája,
vagy a rendelõ várótenne, vagy a színház közön-
ségcsarnoka is.

Mindez persze azt feltételezi, hogy a könyvtár
önmagáról alkotott képét jelentõsen át kell for-
málnunk önmagunk számára. A könyvtárosi
munkánkra jellemzõ korábbi értékeink devalvá-
lódnak, ugyanakkor új értékek jelennek meg. Régi,
ezeréves munkafolyamatok tûnnek el, vagy ér-
téktelenednek el, vagy szorulnak háttérbe, miköz-
ben új tartalmak, munkafolyamatok válnak nél-
külözhetetlen "sztárokká". A katalógus, annak
precizitása hallatlan érték volt, ma egy kisebb
könyvtárban már nem lenne szabad katalógusépí-
téssel foglalkozni. Ezt egy könyvtári társulással
kell, kellene megoldani. A feldolgozómunkát szin-
tén központosítani kell. A gyûjteményépítés is
integrált együttmú'ködésben valósulhat csak meg.
Egyes szolgáltatóhelyek önálló gyûjteményépítés-
sel nem is kell, hogy foglalkozzanak. Állomány-
rend biztosítása, leltározás. Ezek a munkafolya-
matok olyan fokon gépesíthetó'k, mely kiváltja a
szakképzett munkaerõt erról a területrõl. A köl-
csönzés, az olvasó-nyilvántartás gépesítése szin-
tén kevesebb és nem feltétlenül szakképzett mun-
kaerõt kíván.

Mindezek helyett ugyanakkor eddig nem vég-
zett tevékenységek kapnak ma hallatlan hangsúlyt
munkánkban. Köztük az önértékelés. Tevékeny-
ségünk adatokkal történõ mérése. A mért ered-
mények elemzése. Minõségügyi elvárásoknak
történõ megfelelés. A munkatársaktól az ügyfél-
orientált feladatellátás megkövetelése. A rendsze-
res, folyamatokba épített kontroll, visszacsatolás.
Felhasználói igénymérés, igénykutatás. Új mun-
kamódszerek, pl. csoportmunka bevezetése és
alkalmazása. Az egyes feladatok projektszemlé-
letû kezelése és megoldása. Pályázati tevékeny-
ség, projekttámogatók szerzése. Jártasság szerzé-
se az új infonnációhordozók körében, az elektro-
nikus dokumentumok és hordozák kezelésében,
az új és korszerû tájékoztatásban. És ami talán
mindezek mellett a legfontosabb, potenciális fel-
használóimnak szóló, helyi vonatkozású és tartal-
mú sajátos infonnációs csomag (adatbázis) építé-
se, amit csak én tudok megtenni, itt helyben, a
helyben éló'knek. Ettõl lesz az én könyvtáram
tudása az én felhasználóim számára nélkülözhe-
tetlen.

Csak így lehet a könyvtár hárInas küldetésének:
.esély teremtés
.érték- és hagyományõrzés
.új érték létrehozása

megfelelni. Az infonnációs társadalom építésében
a könyvtár a társadalmi, területi esélyegyenlõség
intézménye, mely részt vesz a humán erõforrás
fejlesztésében, mely partner az élethosszig való
tanulásban, az elektronikus gazdaság, társadalom
fejlesztésében, a közélet demokratizálásában, az
innovációs fejlesztésekben, ezek által az életminõ-
ség javításában. A könyvtár elemzõ, gondolkodó,
társadahni folyamatokra reagáló szerepe egyre hang-
súlyosabb, ezáltal válhat mindennapi közéletünk
tükrévé, a szabadság hõmérõjévé.

Mindezekre építve fogalmazódott qleg a ma-
gyar információs társadalom stratégiája (1214/
2002-es kormányhatározat), s az erre épülõ tech-
nikai-telematikai fejlesztési program, mely kimond-
ja, az elkövetkezõ egy-két évben (2004-2005-
ben) nagy községi szintig biztosítani kell a széles
sávú internet-hozzáférést a lakosság számára.
Azzal az imn1ár deklarált, bár tettekben nem min-
dig egységesen megjelenõ céllal, hogy Magyar-
országnak, létezzen bármilyen határok között is,
mindenkor az egész nemzetet kell képviselnie. A
magyar könyvtáros küldetése pedig, éljen bárhol,
hogy e képviselet nagykövete legyen.
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Azt mondja az ige: akkor követsz el nagy bûnt,
ha tudásod és képességed megvan, mégsem élsz
vele. A könyvtár azért értékes és dinamikus in-
tézmény, mert léte párhuzamba vonható a legna-
gyobb mûvészek mûalkotásaival. Ugyan változik
a kor, változik a közízlés, változnak a korra jel-
lemzõ élethelyzetek és életmegoldások, változik
a mû bemutatási környezete, hangszerelése, elõ-
adása, de bármilyen változás következik is be, az
igazán nagy mûnek mindig van az éppen hozzá
forduló, benne gyönyörködõ ember számára ak-
tuális mondanivalója. Századtól, kortól, korstI1us-
tól, élethelyzettõl függetlenül. S ugyanez elmond-
ható a könyvtárról is. Van mondanivalónk. Van
tudásunk és képességünk. Élni kell hát vele.

.A ma könyvtára -tanító könyvtár.

.A ma könyvtára -a felhasználói szükségle-
tek pontos ismerõje és kielégítõje.

.A ma könyvtára -az ügyfélszolgálati mun-
ka mestere.

.A ma könyvtára -kapu a tanuló társadalom
számára a tudásalapú társadalomba történõ belé-

pésre.
.A ma könyvtára -felzárkóztató könyvtár.

Felzárkóztat nyelvtudásban, géptudásban, infor-
mációkeresési technika tudásában, jogtudásban,
európai uniós tudásban stb.

.A ma könyvtára -esélyegyenlõséget biztosít
az önismeret, az önfejlesztés, a munkavállalás, a
piac, a reklám, a marketing, a kulturális, nyelvi
vagy identitáséhség kielégítése terén.

Valójában semmi újabbat nem tesz egy ma
korszerûen mú'ködõ könyvtár, mint egy régi, csak,
mégis mindent másképp mú'ködtet. Ettõl izgal-
mas és szép a mi feladatunk, és ez adja egyben
a könyvtár jövõjét is. A gyors és dinamikus vál-
tás. Egyes számítások azt mutatják, hogya vilá-
gon a rögzített információk mennyisége olyan
rohamosan nõ, hogy immár háromévente dupláz-
za meg önmagát. Mára a szabad közlés, a nagy
tömegû terjesztés -az internet és egyéb kommu-
nikációs technológia révén -létezõ valósággá vált.
Bárki bármit megjeleníthet a világ számára. Óri-
ási számban élnek, élünk is ezzel a lehetõséggel.

A társadalmak felelõs irányítói az utóbbi né-
hány évben rádöbbentek, hogy éppen ezért a XXI.
században már nem az egyén lehetõségeinek szé-
lesítése, közlés vágyának kielégítése, a közölt in-
fonnációk védelme, felhasználásának szabályozása
a legfontosabb feladat, hanem az egész társada-
lom kulturális örökségének a megmentése, meg-

õrzése és tudásbázisba szervezése. Az egyéni
helyett a közösségi tudás megmentése és hozzá-
férhetõvé tételének megszervezése. Ez az az óri-
ási kihívás, melynek meg kell felelni. Függetle-
nül attól, hogy milyen hordozón létezik a kultu-
rális örökség, tárgyról, ingatlan örökség részérõl,
néprajzi emlékról, fotóról, filmról, rádiójátékról,
jelmezról, színpadképról, festményról, zenemûról,
könyvról van-e szó, a kulturális örökséget könyv-
tári módszerekkel és eszközökkel fel kell tárni, le
kell írni, hozzáférhetõvé kell tenni, be kell mutat-
ni. Legyenek ezek évszázados emlékek vagy a
közvagyon napjainkban keletkezõ darabjai. A
közgyûjtemények -jelesül a könyvtárak -a tu-
dás megõrzésének, a kulturális közvagyon meg-
õrzésének, feltárásának, bemutatásának program-
jában mással nem pótolható szerepet töltenek be.

Kaput nyitnak egy olyan világra, mely csak
általuk tárható fel, általuk ismerhetõ meg, általuk
értelmezhetõ. A könyvtárak titkokat tudnak és
nagy bölcsességeket. A könyvtárosok titokgaz-
dák. A titoktudók felelõsségével. Azzal a felelõs-
séggel, hogy titkaink csak akkor maradhatnak
titkok, ha nem felejtjük el õket, s ha idõben, a
megfelelõ pillanatban a megfelelõ személlyel, a
titok továbbvivõjével megosztjuk azokat. A tit-
koknak élniük kell. Most itt, önök elõtt kérem,
adják tovább e felelõsségról szóló gondolataimat.
Osszák meg a titkot maguk között. Terjesszék a
küldetést, a könyvtárosság küldetésének nagy és
szent titkát. Idegenként élni saját hazában, ide-
genként lenni az anyaországban, idegenben tudni
testvéreinket, gyermekeinket, barátainkat, mind-
azokat, akik elmentek, mert menniük kellett, fel-
dolgozhatatlan identitászavar. Óriási erõ kell ah-
hoz, hogy az arcokon még megmaradhasson a
mosoly, hogy újra és újra erõsebb legyen, lehes-
sen a bizalom a napi politika tetteibõl következõ
valóságértelmezéstõl. Ezt az óriási erõt a titkok
tudása adhatja.

Volt már romlásunk 1658-ban, bujdosott Mi-
kes messze Törökországban, csatát vesztett Bern,
megéltük az elcsatolást, de adjon a világ bármi
eseményeket, erõnket ez ne törje meg, mert a
templom tornya még áll, s most itt Illyefalván
feladatainkról beszélhetünk.
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Lapunk múlt havi számának Sajtófigyelõ rovatá-
ban közöltük a Heti Világgazdaság cikkét (Meg-
szûnõ kiskönyvtárak: Késõn kapcsolnak. In:
HVG, 41. sz., 2003. okt. 11. 113-114. p.), amely-
re a könyvtáros ok Katalist levelezõlistáján Miku-
lás Gábor hívta fel a figyelmet.

Süllõ G. Ildikó (Chinoin) volt az elsõ reagáló:
A "késõn kapcsolnak" ugye a fenntartókra

vonatkozik?
A cikkból: "A falusi könyvtárosokkal általá-

ban megbízási szerzõdést köt az önkormányzat,
mégpedig a minimálbér arányában... KaIányos
Anna szerint ha egy faluban felsõfokú végzettsé-
gû könyvtárost alkalmaznának, az könnyen fe-
szültségekhez vezetne, mivel a tavaly megemelt
közaIkalmazotti fizetéssel sok helyen õ lenne a
település legjobban fizetett dolgozója."

Jó kis gubanc, nemde? -kérdezi.
Mikulás Gábor: Figyelemreméltónak tartom a

cikk tartalmát, és az el nem hangzó felelõsségi
kérdéseket. S ebben nyilván nem a bûnbakkere-
sés a lényeg, hanem az, hogy az eddigi ágazati
irányítói gondolkodás és annak "kisugárzása" fel-
tehetõen nem a követendõ út -legalábbis a té-
nyek szerint.

Pintér László: Kivételesen egyetértek Mikulás
Gábor azon mondataival, amelyeket megértek. Azt
azonban nem tudom pontosan értelmezni, mit
jelent: " az eddigi ágazati irányitói gondolkodás
és annak 'kisugárzása' feltehetõen nem a köve-
tendõ út".

Három dolgot szeret-
nék a HVG-cikkel kap-
csolatban megjegyezni:

Ha,jól számolom, há-
romszor írják le benne,
(pedig itten nincs szere-
pe Ludas Matyinak) a
Kalányos Anna nevet.

A cikkbõl kiderül,
-hogy a Csorba Gyõzõ

Baranya Megyei Könyvtár igazgatónõjének ne-
vét szerette volna "eltalálni" Riba István, a szer-
zõ. Az igazgatónõ neve azonban Kalányos Kata-
lin. Az ilyen tévedések megkérdõjelezik a cikk
mondanivalóját is, mert aki ebben téved... (Pedig
amit leír a cikk szerzõje, igaz.)

Hiányolom én is "az el nem hangzó kérdése-
ket". Hogyan alakult ki ez a helyzet, ki mit tehet-
ne stb. Erre azonban válaszolhatnának a könyv-
tárosok, az írásban idé,zett vezetó'k is pl. a szak-
lapokban. Azt is szívesen olvasnám.

Végül: jobb-e a helyzet a városi könyvtárak-
nál ? Vagy a felsõoktatási könyvtáraknál? Ott
vajon nem lehet-e igaz: "késõn' kapcsoltak"? De
ki kapcsolt késõn? És ha idóoen kapcsolnak, mit
tehettek volna? Ki képviseli a könyvtárakat az
"állami leépítõkkel" szemben? Mit tehet a könyv-
táros? Aki, a Katalistrõl(bó1) is jól tudjuk, eltar-
tott... Vannak-e az eltartottnak jogai? Az elmúlt
években még voltak: akkor mindenhol mindenki
jogokról beszélt és állami kötelességekról. És most?

Murányi Péter: Kedves kollégák! A könyvtá-
rosok remélhetó1eg a HVG mellett a szaksajtót is
olvassák, így már korábban is olvashatták az aláb-
bi írást, vagy ha még nem, egy kattintás után
most is megtehetik: http://www.ki.oszk.hu/kf/
2002/3/feher.html. (Könyvtári Figyelõ, 48. évfo-
lyam, 2002. 3. szám. Kistelepülések könyvtári
ellátása. Helyzetkép és szakirodalmi szemle. A
szerzõ: Fehér Miklós.)

Az, hogya HVG-cikk írója háromszor is
rosszul írja az egyik érintett könyvtáros nevét,
nem kérdõjelezi meg a cikkben leírtak igazságtar-
talmát, de azért azt sem kell gondolni, hogy õ
fedezte volna fel a problémákat, s õ írt volna róluk

elõször.
Szabó. G. Tibor: Kedves Gábor, én sem ér-

tem, mire célzol az ágazati irányítói gondolkodás
kisugárzása kapcsán. A felelõsségi kérdésró1len-
ne néhány észrevételem, mivel 2002 és 2004 kö-
zött Révfülöp nagy község könyvtárosa voltam,
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térségi ellátás technikai, technológiai, intézményi,
dokumentum-, nyomdai, kötészeti és szállítási
hátterét fogják (tudják) majd megalapozni."

El kell gondolkodni ezen is, meg azon, hogy
nekünk mint könyvtári szakembereknek mit vála-
szol a fenti idézetre a tapasztalatunk. Nem pedig
a szenvedélyünk!

Pintér László: Az én levelem "kapcsolás ügy-
ben" nem egészen arról szólt, amiról az azt köve-
tõ írások.

Nem szabad elfelejteni, hogy a Könyvtári Fi-
gyelõ írása egy tudományos igényû elemzõ cikk,
történelmi kitekintéssel200 1-bõl. A "helyzet"
azonban most van: a települések most kapnak
ennyi vagy annyi pénzt. (A kormány szerint töb-
bet, az ellenzék szerint kevesebbet, majd meglát-
juk, kinek van igaza.) A fenntartóknak, intézmé-
nyeknek most kell elküldeni (netalán felvenni?)
alkalmazottakat, vagyis a választ is most kell
megadni. Mit tegyen a könyvtár, a könyvtáros
ebben az (egyes állítások szerint neki -sem -

kedvezõ) évben, sõt: ezekben a hónapokban. Ezt
veszi észre a cikk írója is, nyilván emiatt adta
írásának ezt a címet: "Késõn kapcsolnak." Ezért
gondoltam én is: most kéne reagálni.

így ennek a szférának a "csúcsáról" láttam az

állapotokat.
A rendszerváltás után sok kis település vágott

bele a "nagy önállóságba": lett polgármesteri hi-
vatal, iskola, óvoda és minden, mnit csak sikerült
megvalósítani. Hogyan? Mint pár év alatt kide-
rült -s az mára már világossá vált -(anyagilag
fenn- )tarthatatlanul. Nincs meg hozzá sem az ön-
kormányzat saját, sem a településnek biztosított
állami forrásokból felhasználható fedezete.

Körül kell nézni, mirõl is szólnak újabban az
"önkormányzati társulások" meg a "kistérségek
integrációja"... Ezekró1 a problémákról szólnak.

Persze akiskönyvtárak sorvadásáért lehetne
szidni

-az állami fenntartókat (kormánytól kezdve

minisztériumig)
-az önkonnányzati fenntartókat (a döntéseket

meghozó képviseló'ket, amiért olyanok a priori tá-
saik, amilyenek)

-a szakmai szervezeteket (miért nem lobbiz-
nak jobban több állami/önkormányzati forrásért)

-a könyvtáros okat (miért nem lobbiznak job-
ban a településükön)

És -talán túl komplex megközelítés egyesek-
nek -lehet, hogy nem kell szidni senkit.

A civil társadalom tagjai és képviselõi -most
önkormányzati szinten értve -mindenütt felálIíta-
nak egy értékrendet: mire és mennyit költhetnek
a közösségért. Ha cinikus lennék, mondhatnám:
a könyvtár eszméje nem falun született meg (ok-
kal).

Nem az a baj, hogy bezárn ak egy sehogy sem
mú'ködõ szolgáltatóhelyet, még ha könyvtár is az
éppen. A probléma az, hogy nem születnek meg
helyette idóoen olyan megoldások és rendszerek,
amelyek a falusi lakosság életminõségét ezen a
téren a városiakéhoz tudnák közelíteni. A követ-
kezmény, hogy falun lenni és faluról jönni
rosszabb -könyvtári ellátási szempontból is.

A Murányi Péter levelében ajánlott nagyon jó,
átfogó tanulmányból idézek:

"... Az ideális válasz szerint: mintegy 30-40
ezer fõ képes könyvtárat fenntartani és mú'ködtet-
ni elvárható minõségben és színvonalon. Ezt a
választ természetesen -a hazai viszonyok, tele-
pülésszerkezet, hagyományok ismeretében -nem
fogadhatjuk el. Ugyanakkor a trend arra ösztö-
nöz bennünket, hogy ne a könyvtárfenntartás
szükségességének hitében éljünk, és hogy megte-
gyük mindazokat a lépéseket, melyek egy átfogó

A problémát valóban nem az újságíró fedezte
fel. 1989-1990 táján, többek között, én is írtam a
Könyvtárosban a hálózatok, könyvtárak fenntart-

hatóságáról vagy -tarthatatlanságáról. (Elõtte-utá-
na meg sokan mások is írtak.) Nem voltam egye-
dül azzal a gondolattal (ugyanakkor sok ellensé-
get is szereztem vele), hogy az akkor létezõ könyv-
tárak legalább harmadát meg kellene szüntetni.
(Azt hiszem, az a harmad meg is szûnt mára.)
Akkor is azt mondtam azonban, most is azt mon-
dom, nem mindegy, ki mit szüntet meg. Ha a
politikusok és állami-közigazgatási vezetéK rámu-
tatnak valamire, hogy ez szûnjön meg, a szakma
meg hallgat, abból nem lesz semmi jó. Nem na-
gyon szokott eredményre vezetni, ha csak a ver-
dikt elhangzása után tiltakoznak az érintettek,
hogy "inkább ezt vagy azt kellett volna tenni..."

Szabó G. Tibor mondata késztet még egy rö-
vid észrevételre: "El kell gondolkodni ...azon,
hogy nekünk mint könyvtári szakembereknek mit
válaszol a fenti idézetre a tapasztalatunk. Nem
pedig a szenvedélyünk! "

Errõl az jut eszembe: ó, be kár, hogy ezt a
nyugodt, hûvös, megfontolt hangot az elmúlt évek-
ben nem hallottuk!
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cikkek továbbra is nagyon hiányoznak a gyakorlat-
ban és a könyvtárosképzésben egyaránt. (A könyv
megvan a Könyvtártudományi Szakkönyvtárban).
Az ilyen anyagokból megtudható pl., hogy:

-a kistelepülésen akkor a leghatékonyabb a
Magyar Közlöny, ha a könyvtárból az innovatív

könyvtáros "szétsugározza",
-nem gond, ha a könyvtár pl. egybe van építve

a vegyesbolttal (ahogyan Maurice Line emleget-

te),
-hogyakistelepülési könyvtáros könnyen

kapcsolatot teremthet a gazdálkodókkal, a plébá-
nossal, a tanítóval, a helyi mesteremberekkel, kép-
viselõkkel stb., akár személyesen szolgáltatva ne-
kik,

-hogy akis postahivatalok bezárás helyett
könyvtárakkal szimbiózisban is mú'ködhetnek,

-hogy az elektronikus tájékoztatópult -pl. a
LibInfO -a kistelepülésen is felérhet egy plusz

tájékoztatóval,
-kérdés az is, hogy a megyei könyvtáraknak

a kistelepülések ellátásáért ,járó" támogatása hely-
ben vagy amegyeszékhelyen hasznosul-e haté-
konyabban (vagy úgy, hogy a.kistelepülés "vásá-
rol" szolgáltatást a nagyobb könyvtáraktól),

-az innovatív könyvtáros akár a település elekt-
ronikus portáljat is "megkaparinthatja" mint ava-
tott tartalomszolgáltató.

(Legalábbis gondolom én, aki soha nem dol-

goztam kistelepülés könyvtárában.
Kérem, korrigáljanak az illetékesek, ha szük-

séges.)
A szakmai irányitók pl. ösztönözhetik az ilyen

irányú képzést és továbbképzést, a protokollon
túl is lobbizhatnak települési szövetségekkel, ki-
dolgozott érdekérvényesítõ módszereket adhatnak
a könyvtárosok kezébe stb.

Centralizált és erõsen hierarchikus, követke-
zésképpen felülról modernizálni akart közkönyv-
tári rendszerben szinte természetes, hogya "leg-
alsó" szint sorvad a leggyorsabban. Ú gy látom,
hogy az ágazati irányítás a nagy (terv szerinti) ellá-
tórendszerek szempontjait veszi alapul. Ezzel szem-
ben áll az az elv, hogy a végfelhasznaló támogatá-
sával piacot teremtünk az ellatórendszemek. Az
elõbbi a centralizálást, az utóbbi döntési jogkörök
leadásával, lent tartásával (ez szóban általában meg
is van!) a tudatos, önálló mú'ködést erõsíti. Az elóo-
bi egyszerúob és látványosabb, az utóbbi hosszabb
távú gondolkodást feltételez, és felszínen túli válto-
zásokat eredményez.

Mikulás Gábor: ...A szervezetek mú'ködésé-
nek eredményessége 80 százalékban a vezetõkön
múlik. (Itt nyilván inkább az arány, mint a konk-
rét szám a lényeg.) Ezért a vezetó'k -és ez szá-
mos szervezetre természetesen jellemzõ -igye-
keznek is sikerpropagandát folytatni. Ez önmagá-
ban nem baj, ám sajnos még nem oÍyan szintû a
vezetõi kultúra, hogy azt is belássuk, ez vagy az
a szakn1ai irányelv vagy gyakorlat nem vált be.
Mint írtam, nem a szidás, hanem a tanulás, a ta-
nulságok levonása az érdekes. Persze, aki pe-
dig kevésbé tanulékony (ti. hogy "késõn ébred"),
az álljon fel.

A lobbizás tanulható. Nyilván benne is van a
könyvtárosképzõ tantervek menedzsment, ill. pr-
moduljaiban... No persze csak akkor lehet nyu-
godt lélekkellobbizni, ha a háttérben becsületes,
a használóknak tetszõ, jó munka folyik.

Fehér Miklós cikkévei nincs semmi gond, sõt!
A baj inkább az, hogy a cikk tartalma alig kerül
ki a szakmai bástyák közül. (A minap hallottam
egy szakmai szervezet vezetõjét arról panaszkod-
ni, hogy nem készül felmérés a kistelepülések
információs igényeiról, azaz megint csak egy pr-
problémával állunk szemben.) A HVG olyan
szempontból "érdekes", hogy jóval a szú'k szak-
mai körön kívül is tájékoztat. Ez pedig nem utol-
só az imázs szempontjából. Jó tudnunk, hogy
célcsoportunk hogyan, honnan tájékozódik telje-

sítményünkról.
A könyvtár azonban nem azért fontos, mert

könyvtár, vagy mert eddig is volt ilyen, vagy mert
szent tehén -bár tudom, hogy ezzel több lezárt
Katalist-vita talán behegedt sebeit tépem föl. A
lakosság döntõ többsége (77-80%-a) jól megvan
akkor is, ha a könyvtár felé sem szagol. Ráadásul
-mint a 2002. évi Szonda-Ipsos felmérés is utal
rá -egyre kevésbé tartja fontosnak a könyvtárat.
Miközben persze fittyet hánya sikerpropagandára.

Érdemes közzétenni e több mint kilenc hónap-ja 
porosodó, ide vonatkozó adatokat. (persze, csak

akkor, ha a könyvtárügyi vezetó'k nagykorúnak
tartják a könyvtárosok közösségét.) Ezek után
hasznos elgondolkodni az okokon, és levonni a
következtetéseket, megnézni a külsõ és belsõ
körülményeket. Nyilván az utóbbi az, amiért mint
szakma felelõsek vagyunk, az említett 80-20%
arány szerint. A vezetõi magatartás kisugárzik -

akár ilyen, akár olyan.
A "Managing one person library" (egyszemé-

lyes könyvtárak menedzselése-féle) könyvek és
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Kedves olvasóink!
A Könyvtári Levelezöllap megrendeléseit továbbra is

folyamatosnak tekintjük.
Ha elöfizetésükön nem kívánnak változtatni,
nem szükséges külön megrendelést írniuk.
Kérjük azokat az elöfizetöket, akik valamilyen oknál
fogva még nem rendezték a 2003. évre szóló

-./számlájukat, szíveskedjenek megtenni legkésöbb de-
cember JO.éig.

Köszönjük!

kaknak, hogy X faluban épül fel a közös faluház
vagy Y lesz a közös közigazgatási székhely.

De akkor is újra be kell látni: egymás nélkül
nem megy, egymás nélkül nem futja többre.

Mikulás Gábor sem hiszi igazán, hogy jó lob-
bivallehetlkell megmenteni mûködésképtelen kis-

gyûjteményeket:
Heti 2-4 órában pénz nélkül folyhat bármi, az

csak 2-4 órányi "valamivel" lesz ekvivalens. A
kistelepülésen a Magyar Közlöny a polgármesteri
hivatalba jár, az pedig technikai kérdés, hogya
könyvtár a vegyesbolttal, a postával vagy a tyúk-
udvarral integrálódik. Attól még csak integrált
lesz, jobb, hatékonyabb aligha. Vagy a fél kiló
kenyér és a két karácsonyi képeslap mellé visz-
nek egy kis Adyt is -ha már ott járnak? Igaz,
személyre szabottabb szolgáltatásokat ki lehetne
alakítani -de nem azzal az Y fõfoglalkozást
ûzõvel, aki 2-4 órában "érzi magát" könyvtáros-
nak. Az ilyen "mindenhol el lehet sütni" ötletek-
nek az a bajuk, hogy a konkrét feltételek mellett

mindjárt nyikorognak.
Mikulás Gábor ötletkavalkádja -bár minden

szava megszívlelendõ :-) -inkább szól a prospe-
ritásukért küzdõ k9zepes és nagyközségekról, mint
a kistelepülésekról. Ráadásul ezeket sem lehet ki-
lóra összehasonlítani: más egy szabolcsi 1500
lelkes agrárfalu, megint más egy 1500 lelkes
balatoni nagyközség mindenféle helyi adóval és
idegenforgalmi bevétellel a háta mögött...

Pintér László: Kedves Szabó Kolléga! Nem
értem a felháborodását. Amennyiben Önnek csak
egy gondolatára reagálok, az nem föltétlenül azt
jelenti, hogy "szelektíven olvastam" a levelét. Azt
is jelentheti, hogy csak az az egy mondat érdekel,
valamiért az a fontos nekem, esetleg a többivel
egyetértek, csak ehhez szeretnék valamit hozzá-
fûzni stb. És ez miért baj? Ön szerint nem ilyen
a vita? Evvel az állásponttal egyetértek, evvel
vitatkozom stb. Talán azért haragudott meg, mert
valami sértette Önt abban, amit írtam? :

Következõ kérdései, ill. állításai számomra kissé
megmosolyogtatók. Nyilván fiatalsága és levele-

A legnagyobb gondnak tehát a felvilágosult
abszolutista irányítási stílust tartom (noha ez több
mint 200 éve volt divatban). Illetve azt, hogy e
"példamutatás" legyûrûzik a szervezetek és a
(képzelt és valós) hierarchia alsóbb szintjeire is.
Ennek veszélyére Maurice Line is felhívta a fi-
gyelmet klasszikussá vált cikkében: "...de mit te-
gyünk a fõnökkel?" http://www.gmconsulting. hul
inf/cikkek/O??/index.html (Érdemes idõnként új-
raolvasni.)

Szabó G Tibor: Nagyon sajnálom, hogy Pin-
tér László ennyire szelektíven olvasta hozzászó-
lásomat!

Miközben P. L. a mú'ködésképtelen kiskönyv-
tárak felszámolását emlegetõ bátor publikációján
mereng, sajnos ahhoz semmi hozzáfûzni valója
sem akad, hogy nekünk nem a mú'ködésképtelen
kiskönyvtárak aládúcolás a vagy épp a dúcok
kirúgása a feladatunk, hanem az, hogy szaktudá-
sunkkal hozzájáruljunk az általam hiába említett
életminõség-fenntartáshoz és -fejlesztéshez az in-
formáció-hozzáférés terén. Tehát azt kérdezném
most, Pintér úr milyen szakmai lépéseket is java-
solt 89/90-es cikkében, melyek elõmozdították
volna az "információs vagy könyvtári ellátási élet-
minõség-javításnak" a megvalósítását a kistelepü-
léseken? Bibliobuszt? Gyorsan és egyáltalán:
valóban frissülõ letétet? Telelepülési integrált szol-
gáltató központot (könyvtár + posta + vegyesbolt
+ tyúkudvar)? Miegyebet?

Talán olvasták/hallották már, hogya kistele-
püléseken sok minden más is megszûnik: nincs
saját plébános (a templomot ugyan nem bont ják
le, de omladozik), megszûnó'ben a postahivatal
(mert gazdaságtalan), iskolára se nagyon futja, és
foggal-körömmel õrizgetik legalább az alsó négy
osztály fenntartható ságát, orvos heti egy-kétszer
rendel 2 órában (ez arra se elég, hogy Manyi
néni meg Józsi bácsi receptjeit megírják) stb.

A könyvtár egy tünete a "kistelepülés-szindró-
mának", és az nem a könyvtárról szól leginkább,
hanem általában a kistelepülési szolgáltatások gaz-

dasági fenntarthatóságáról.
Keressünk felelõst? Jó. Nevezzük azt civil

társadalomnak, amelyik képtelen a szomszéd há-
rom-négy faluval közösen kialakítani valami ér-
telmeset, mú'ködtethetõt. Kistérségi társulások? Én
szurkolok ezeknek, mert a '90-es évek elején azt
láttam, hogy a sok kis úrhatnám közösség ho-
gyan vicsorog egymásra (= megutálták az addigi
közös tanácsi rendszert?)... Most sem tetszik so-~
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Reflexiók a Kataliston kialakult

szakmai vitához

a "késõn kapcsoló" kiskönyvtárak

megszûnéséról

Szubjektív gondolatok -egy

A törvény (1997. évi CXL.) az ellátás törvé-
nye, a fenn tartók azonban a mai napig még nem
ellátásban, hanem intézményben gondolkodnak.
Miért is?

Bármilyen meglepõ, fenntartani egy könyvtá-
rat, értsd ebben az esetben 15-20 négyzetméter,
nyáron fûtve, nyitva heti 2-3 órában, könyv évi
15 db (ajándék a Sorostól), technika annyi, mint
a komaasszony spájzában, azaz ég egy lámpa,
meg egy közhasznú munkás, szóval ettõl olcsób-
ban nem igen lehet kijönni! Azaz mégiscsak az,
önálló intézmény fenntartása a legjobb. (Ertsd:
legolcsóbb.)

Meg különben is, könyvtár régen is volt. Most
is van 4-5 ezer könyv, sõt 8-10 vagy még több
ezer jó pár helyen, ez pedig szép szám egy kiste-
lepülés számára. A könyv meg a könyvtárban van,
ez természetes. Miért is kéne ezen változtatni?

Szubjektív gondolatok -kettõ

Sorvadnak a kiskönyvtárak? Miért? Sorvad-e
az utca melletti vadcseresznye? Nem igazán.
Ugyanúgy vadcseresznyét terem, mint tavaly, s
mint évekkel elõtte, s ugyanúgy ehetetlen a ter-
mése. Se rosszabb, se jobb, csak ehetetlen. Hát a
kiskönyvtárak sincsenek másképp.

A helyzet nem akut, és nem drámai. Legalábbis
nem most vált azzá. A postahivatal, az más. Ha
arra már a holló sem jár, akkor az a világ vége.
De lehet, hogy csak meg kell szokni, mint a fagyis
autó dallamkürtjét -"dó mi ré fá mi szó dó" -a
"motoros holló" (= postaautó) hangját, ami majd
így károg: Itt a posta keljen fel! Nyugdíjat hoz-
tam lájf, na-ná-ná-ná-ná.

Objektív reflexiók, avagy mi történt
a kis települési könyvtári ellátás f.ejlesztése
érdekében az elmúlt években (Vázlatosan)

1. Az 1997. évi CXL. törvény keretet teremt a
könyvtári ellátás, ennek részeként akistelepülési
könyvtári ellátás megoldására, ami tudván tudva
megoldatlan. Azaz ne kérjük ma a tegnapi napon
és a tegnapi nap munkásain azt számon, ami
évtizedek óta megoldatlan. Idézzük csak fel
Bereczky László gondolatait 1968-ból (kiemelés
tõlem):

"Ideje néhány makacs illúzióval leszámolnunk.
Ilyen önámítás, hogya közmûvelõdési könyvtári
rendszerünk a legkisebb falvak lakóinak is bizto-
sítja a számukra szükséges irodalmat. A falusi

iben is érzékelhetõ szangvinikus természete dik-
tálta sorait.

Nem kívánom azt javasolni, olvassa el az e
témában írott cikkeimet, amelyek bõven szolgál-
nak (az 1980-as" 1 990-es évek fordulójára vonat-
kozó) javaslatokkal. Nem kívánom ~zal untatni,
hogy 1 972-tõl 1 994-ig kiskönyvtárak ügyeivel fog-
lalkoztam Baranyában és Pécsett, és ekkor is je-
lentek meg írásaim ezek gondjairól, javaslatokkal
együtt. Azzal sem szeretném untatni, hogya
KKDSZ egyik alapító tagjaként a könyvtárosok
érdekvédelmében is szerettem volna valamit elér-
ni. (Ma már nem vagyok szakszervezeti tag sem,
de ez más ügy. Nyilván nem azért hagytam ott a
szakszervezetet, mert nem volt véleményem vagy
javaslatom.) Ha írásaimat ismerné (ne értsen félre,
jelentéktelen szösszenetek, nem kell ismerni ó'ket,
csak nem árt, ha már egyszer vitázik velem), nyil-
ván tudná, hogy volt javaslatom is. Nem is egy.

Huszonkét évig volt tapasztalatom a kiskönyv-
tárak ügyében. Huszonkét évig igyekeztem tenni
valamit értük. Sokszor konfrontálódva az akkor
még korántsem "toleráns" hatalommal. Talán a
koszon kívül valami "ragadt" rám, miközben -

ha hiszi, ha nem -több százezer könyvet raktam
egyik letétból a másikba, egyik raktárból a má-
sikba kollégáimmal, az éppen érvényes ukáz sze-
rint. És vitatkoztam és javasoltam és igyekeztem
valamit elérni az állandó átalakulások zûrzavarában.

1972 elõtt, jó 15 évig, egy 1200 fõs kis falu-
a szülõfalum -könyvtárának ügyeit ismertem, "A-
tól Z-ig"-ig olvasott könyveivel együtt. Most ez a
kis közösség 600 lelket sem számol. Mint olyan
sok más magyar falu, valahogyan "összement".
Ahogyan összeomlik a vidék, úgy omlik össze a
könyvtárügye is. Bonyolult és nagyon is egysze-
rû kérdés ez egyben, mert átpolitizált. A lényege
szerintem: akarja-e a politika a vidék erõsítését, a
falvak fenntartását vagy sem? Mert ha nem, ha
azok elsorvasztásán munkálkodik, vagy csak rö-
vidlátó volta miatt hagyja õket sorvadni, akkor a
falusi könyvtáraknak "annyi". Mondhatunk mi,
amit akarunk...

Hogy ki, mit tett akiskönyvtárak "modemizá-
lásáért", megmentéséért, ne adj Isten felszámolá-
sáért, azt én, tapasztalatból, nagyon jól tudom.
De az én rövid "üzenetem" nem erról szólt. Ezért
hát ezt hiába hiányolja belóle.

Kiváló tisztelettel köszönti egykor volt (révfü-
löpi) olvasójaként is: Pintér László.

(Összeállította: Fejõs László)
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)sszegezve
Mindez arra utal, hogy tudatosan járunk egy

tat. Látjuk a gondot és keressük a megoldáso-
at. De ennél is többre jutottunk már. Néhány
lologban konszenzusra vagy konszenzus közeli

illapotra.1. Akistelepülésen éló'k könyvtári ellátáshoz
utása nem lehet aránytalanul szegényesebb és
~yengébb színvonalú, mint a (nagy)városokban
' l " k '~ o e.2. Az ellátás egyenletes terítéséhez és a sze-
mélyes, azaz egyedi igények kielégítéséhez azo-
nos területen egymás mellett párhuzamosan élõ
és igénybe vehetõ ellátási formákra van szükség,
városban és vidéken egyaránt! A könyvtárplázától
a kutatókönyvtárig, a csomagküldõ szolgálattól a
virtuális könyvtárig, a forgatott 1etéti gyûjtemény-
tõl a mobil ellátásig, a webportáltól a fiókkönyv-
tárig, a szakkönyvtártól a közkönyvtárig ha nem
is minden, de több lehetõség közül választhasson

az állampolgár.3. Meg kell határozni a megrendelhetõ ellátás
formáit, az egyes ellátási formák tartalmát és/azaz
minõségét, valamint árát. Fel kell állítani a KSZR -to
(Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszert).

4. Helyzetbe kell hozni azokat a könyvtára-
kat, melyek a KSZR szolgáltatói lesznek.

5. A szakfelügyeletet fel kell készíteni arra,
hogy segítse az átállást: intézményfenntartás he-
lyett szolgáltatás-biztosítás. Mert a most meglévõ
intézmény nem intézmény. Egy jó intézmény, egy
megfelelõ intézmény az drága intézmény. A szol-
gáltatások megrendelése olcsón garantált minõ-

séget jelent.Mindez persze egyik napról a másikra nem
megy. De talán most az eltökéltség bír akkora
lendülettel, hogy végigjárjuk a magunk elé kitû-
zött utat, amin nem is csak egyedül haladunk.

2004-ben a SZT AKI a kiskönyvtárak számára
hozzáférést biztosít a KI-vel közösen fejlesztett
Kistelepülési Webportáljához. Jelenleg ennek teszt-
üzeme zajlik, a terméket várhatóan 2004. április-
májustól tesszük hozzáférhetõvé, elsõsorban az

l utóbbi években internet-hozzáférést nyert könyv-
tárak számára. Ez saját honlapfelület és tudástár

c kialakítása mellett hozzáférést biztosít majd a
-"kicsik" számára is minden "nagy" szolgáltatás á-

-hoz, ami elektronikusan elérhetõ.
Járjuk tehát az utat, s nem úgy és azért, hogy

,- elmenjünk a falvak mellett, hanem éppen azért,
-hogyodaérjünk. Hogy hazaérjünk. A kis haza
;i minden pontjára elérjünk. (Fehér Miklós osztály-

vezetõ, Könyvtári Intézet)

~ -
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könyvtár ma sem különbözik a régi, annyiszor és 10. Az NKÖM minisztere bejelenti azt a könyv-
oly joggal bírált "népkönyvtár"-tól. A falvak tárfejlesztési "csomagot", ami az elkövetkezendõ
könyvtárai el vannak maradva a város hasonló években elõsegítheti éppen a kistelepülési ellátás
intézményei mögött. Próbálkozásaink a javításra fejlesztését is, hiszen többek között évi ötven

megrekedtek. A könyvtári autóbusz furgonná tö- könyvtár felújítását ígéri.
pörödött, a körzetesítés elakadt. A klubkönyvtá- ,.
rak elõrelépést jelentenek, de megoldást nem (

hozhatnak. Létezik-e egyáltalán tökéletes megol-
dás? Úgy hi",zem: nem. Az önálló községi könyv- u
tárakat, de különösen a járá",i könyvtárakat kell k
úgy fejleszteni, hogy alkalma.sak legyenek a ma- c
gas ",zintû és sokoldalú tájékoztatás nyújtá."ára. á
A feladat óriási é." az a szomorú igazság, hogya
magyar közmûvelõdési könyvtárak többségének j
szinte kizárólagos funkciója a kölcsönzés. Ez 1
objektív, de szemléletbeli tényezõkön is múlik. (
Figyelni kell a valóságos vagy lehetséges olvasó-
tábor igényeire. Igények vannak, dörömbölnek, csak 1
nem a könyvtár kapuján. Ezért kell fejleszteni és a
munka középpontjába állítani a községi könyvtá-
rakban is a tájékoztatást." (Könyvtáros 18. évfo-
lyam 3. .szám, 1968. március 123-127. p.)

2. A törvény definiálja a nyilvános könyvtá-
rat, meghatározza mûködési kritériumait.

3. 2000. Létrejön a Könyvtári Intézet.
4. 2001. A Nemzeti Kulturális Örökség Mi-

nisztériuma könyvtári osztálya értékelve a tele-
matikai fejlesztés eredményeit, a könyvtári tör-
vény hozta változásokat a könyvtári ellátásban,
szembesül azzal, hogya "végeken" az ellátás
színvonala kritikus, és bármennyire is remélt volt
vagy vártuk, a törvény pozitív hatása -pl. érde-
keltségnövelõ támogatás, nyilvános könyvtárak
jegyzékére került könyvtárak számára megnyíló
pályázati források stb. -nem hozott áttörést az

ellátás színvonalában.
5. Mindezek alapján a KI megkezdi a kistele-

pülések könyvtárellátási helyzetének átfogó vizs-
gálatát, beleértve az ellátórendszereket, az ellá-
tásban érintett megyei (városi) könyvtárakat, hogy

ezzel a továbblépést megalapozhassa.
6. 2002. A KI tanulmánya elkészül, publiká-

lásra került a Könyvtári Figyelõben és a KI hon-

lapján.7. Az NKÖM könyvtári osztálya megfogal-
mazza a 2003-2007. évekre szóló stratégiai célo-
kat. köztük harmadikként a regionális könyvtári



lódást okozott nekünk. Sen1mi építészeti különle-
gesség, szépség. Egyik-másik szinte a mi "szoc-
reál" épületeinkre emlékeztetett. Jóindulatúan azt
mondtuk: itt "fogják" a pénzt, csak a legpraktiku-
sabb kivitelezésre költenek. V árnak bennünket,
magyarokat és a többi csatlakozó országot: erró1
árulkodnak a hatalmas építkezések az EU-s épü-
letek közelében.)

A Bõvítési Fõigazgatóságon már vártak ben-
nünket. Az elsõ elõadást Fóris György, a Világgaz-
daság és a BruxInfo szerkesztõje tartotta, aki kintlé-
tünkkor gondos idegenvezetõnk is volt egyben.

Elõadásában érzékeltette velünk, hogy az EU-
nak milyen sokféle arca van. Az Európai Unió
szinte megfoghatatlan. Számtalan intézménye van.
Az Európai Bizottság sem egyetlen helyen, ha-
nem negyvenkét épületben mú"ködik, ahol mint-
egy húszezer ember dolgozik, Az Európai Parla-
mentben háromezer ember tevékenykedik. A
magyar képviselet már száz munkatársat foglal-
koztat, akik reagálnak az otthoni eseményekre és
a kinti történésekl'e.

Az EU történelmének részletes ismertetésekor
kiemelte, hogy Robert Schuman francia politikus-
nak (aki Luxemburgban született) a legnagysze-
rúob elgondolása a második világháborút követõ-
en az volt, hogy Elzász-Lotharingiát a németek
és a franciák együtt kezeljék. Elõadásában ismer-
tette az EU részletes felépítését és a májusban
történõ csatlakozásig várható eseményeket.

A kiskunmajsai Városi Könyvtár is csatlakozott a
Külügyminisztérium által három évvel ezelõtt meg-
hirdetett európai uniós közkönyvtári projekthez.

Az EU-sarokban különgyûjteményt alakítot-
tunk ki, ahol az információk (könyv, videó, CD-
ROM, Internet) bárki számára hozzáférhetó'k.

Felnõttek és gyermekek részére több rendez-
vényt, vetélkedõt szerveztünk. Számos kiadványt,
szóróanyagot kiosztottunk a saját rendezvényein-
ken és más intézményekéin, valamint a szomszé-
dos rendelõintézetben várakozók között is. A helyi
lapban uniós rovatot indítottunk.

Kezdetben tettük mindezt abból az indíttatás-
ból, hogy a számos információ közreadásával az
uniós népszavazást megkönnyítsük a város lakói
számára, ma pedig azért, hogy segítsünk a csat-
lakozással kapcsolatos kérdésekre megtalálni a
választ.

Munkánkat az Európai Bizottság Magyaror-
szági Delegációja a Külügyminisztérium javasla-
tára egy brüsszeli tanulmányúttal jutahnazta. Az
élmények frissessége arra késztet, hogya tanul-
mányúton szerzett ismereteimet most megosszam
e lap olvasói val is.

Tizenöt fõs csoportunk (öt városi és öt megyei
könyvtár képviselõje, valamint néhányan a fõvá-
rosból) Kovácsné Koreny Ágnes vezetésével- ok-
tóber 1-jén reggel 8 órakor, alig kétórás repülés után
megérkezett a brüsszeli repülõtérre.

Az elsõ kellemes meglepetés számomra
az volt, hogya repülõtérról közvetlenül
vonattal utazhattunk egyenesen a város köz-
pontjába. A körültekintõ szervezésnek
köszönhetõen a szállodánk könnyen megkö-
zelíthetõ volt. Éppen csak lepakoltuk a cso-
magjainkat, és lnár indultunk is az Európai

Bizottság egyik csupa üveg épületébe.
Valamennyi EU-s épületbe csak az útle-

velünk felmutatásával, a látogatói kártya ki-
tûzése után, egy fotocellás kapun áthaladva
juthattunk be. (Itt jegyzem meg, hogy ezek-
nek az épületeknek a megpillantása kis csa-

BrÜ5szelfótere (Közreadta: Nagy Istvánné)
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Másnap elutaztunk Luxemburgba, ahol az
Európai Parlament honlapja szerkesztõjének elõ-
adását hallgathattuk meg. Ebéd után pedig az
EurOp Kiadóba, az Európai Unió hivatalos ki-
adójába vittek el bennünket. Itt kaptuk az elsõ

magyar nyelvû nyomtatott tájékoztatót, amelyet
munkánk során haInarosan hasznosítani is tudunk
a könyvtárakban.

Délután öt órakor sikerült egy gyors, egyórás
városnézést "kiharcolnunk". Fóris úmak köszön-
hetõen ez idõ alatt bejártuk a város festõi helyeit,
és felvételt készítettünk a nagyhercegi palotáról,
a völgyet átívelõ hidakról, egy-egy különleges

épületról.
Pénteken az Európai Bizottság Központi

Könyvtárában gyönyörködhettünk, amelyet egy
valamikori kolostorból alakítottak ki. Gyûjteményük
lefedi az unió fó'bb szakmapolitikai területeit. 2004.
május l-jétól a dokumentumok magyar nyelven
is hozzáférhetó'k lesznek, folyamatosan fordítják
ó'ket.

Délután Leuvenbe utaztunk, a híres egyetemet
és a Magyar Kollégiumot tekintettük meg. Este a
szakadó esõ sem tompította azt az élményt, ame-
lyet az ötszázéves Városháza megpillantása nyúj-
tott. A Városháza valóságos építészeti remekmû,
a mintegy háromszáz szoborfülkével, benne egy-
egy finoman faragott, az épületet csipkeszeruen
beborító szoborral valóban lélegzetelállító látványt

nyújtott.
Szombaton és vasárnap estig (a hazautazásig)

szabad program keretében Bruges, Gent, Antwer-
pen és végre Brüsszel csodálatos tereit, zegzugos
utcáit és katedrálisait látogattuk meg.

A belga emberek, akiket megszólítottunk, egy-
tól egyig kedvesen, barátságosan igazítottak ben-
nünket útba. Jó lenne azt hinni, hogy ó'k is egyre
többen látogatnak el Magyarországra, és hason-
lóan kedveseknek találnak majd bennünket, igye-
keznek megismerni kultúránkat, nyelvünket, em-
beri értékeinket.

A sok -sok élményért hálásan mondok köszö-
netet Kovácsné Koreny Ágnesnak, az Európai
Bizottság Magyarországi Delegációja munkatár-
sának és Tonnássy ZS'uzsának, a Külügyminiszté-
rium közkönyvtári projektje vezetõjének. Köszö-
netet mondok munkatársaimnak is, akik az euró-
pai uniós felkészítõ munkában részt vettek. Nem
utolsó sorban megköszönöm a polgármester úr-
nak, hogy számomra a távollétet lehetõvé tette.

~dravecz Istvánné

Õt egy olasz elõadó, Paolo Berizzi, a magyar
ügyekben illetékes referens követte. Megtudtuk tó1e,
hogy a csatlakozási feltételeket nyolcvanezer oldal-
ban szabályozták. Az európai joganyag kivétel nél-
kül mindenkire érvényes, ezért nagyon körültekin-
tõen kellett a jogharmonizációt kidolgozni. Paolo
Berizzi nem tarja helyesnek azt, hogy az embe-
rek az Európai Uniót rajtuk kívül állónak tartják.
Mint mondotta: osztoznunk kell a kötelességek-
ben is és az elõnyökben is. Az Európai Bizottság
kezdeményez, s ott már jelen vannak a magyarok
is. Az uniós tagság azt jelenti, hogy a hazai sza-
bályokat felváltjuk az európai uniós szabályok-
kal. Nagyon fontos a közös gondolkodás, a kö-
zös célok, és az, hogy a közösséget erõsítsük! Hang-
súlyozta, a pénzforrás ott van Magyarország számá-
ra is, amit Magyarország nem használ ki.

Az elõadás után az ebédet a bizottsági "men-
zán" fogyasztottuk el. Az étlap igazán bõséges
volt. Különféle nemzeti ételek közül lehetett vá-
lasztani, és akárcsak itthon, önkiszolgáló módon,
a megrakott tálcákkal kellett egyensúlyozni a tö-
megben, a pénztárnál fizetni -s ahol hely volt,
oda leülni. Így volt alkalmam olasz fiatalok asz-
talához letelepedni, akik kedvesen, barátságosan
beszélgettek egymással. Mások viszont még az
ebédló'ben is a több oldalas munkaanyagot tanul-
mányozták. Ebéd után csoportunk átsétált az
Európai Parlament épületébe, ahol az üléstermet
is megtekintettük. A csatlakozás után ez a terem
sem így fog kinézni, hisz a belépõ új nyelvek
tohnácsainak és az új képviseló'knek is helyet kell
valahol biztosítani.

Itt újabb elõadást hallgattunk meg, ezúttal a
parlament intézményeiró1 (pl. a Sajtódivízióról, a
rádióról, a tévéról stb.) és kiadványairól.

Ezután végre egy magyar nyelvû elõadás kö-
vetkezett az Európai Parlament Dokumentációs
Központjában Bajtay Pétertó1. (A többiek ugyanis
angolul beszéltek, ó'ket egy jól felkészült tolmács
segítségével értettük meg.)

Az intézményük mottója: megfelelõ informá-
ciót megfelelõ formában és megfelelõ idó'ben adni.
Az ügyfélkörük zárt, a feladatuk 626 képviselõ
és 106 megfigyelõ kiszolgálása. (Itt már mi, ma-
gyarok is szerepelünk.) Tizenegy hivatalos nyel-
ven érkeznek a kérdések, de a tíz új tagállam
csatlakozása után ez még további kilenc nyelvvel
bõvül (Ciprus görög nyelve Görögország révén
már az unióban van.) A magyar gyûjtemény most
van kialakulóban.

b .200evelezõ. vembel



Az lnfonnatikai és Könyvtári Szövetség Tudo-
mányos és Szakkönyvtári Tagozata vitanapot tar-
tott november 6-án az Országos Széchényi Könyv-
tárban.

Monok István, a nemzeti könyvtár fõigazgató-
ja megnyitó beszédében rámutatott, hogya
könyvtárosképzésben részt vevõ intézmények
mú'ködéséb61 hiányzik az összehangoltság. Re-
ményét fejezte ki, hogy a vitanap eredményes lesz,
hiszen a felkért elõadók lmndannyian nagy gya-
korlatot és tapasztalatot szereztek a könyvtáros
szakma oktatásában és mindennapos vezetési,
igazgatási kérdéseiben is.

Fülöp Ágnes, az lnfonnatikai és Könyvtári
Szövetség ügyvezetõ titkára a köszöntõ után is-
mertette a szervezet tisztújításával kapcsolatos
teend6'ket. A tagozat megjelent tagjai nyílt szava-
zással megválasztották a jelölõbizottságot a de-
cemberi tisztújításra., Tagjai: Markella Károlyné,
Po6s Lászl6né és Várga Zsuzsanna.

Ezután került sor a vitaindító elõadások meg-
hallgatására. Az elsõ elõadó, Szövényi Zsolt fõ-
osztályvezetõ (Oktatási Minisztérium Felsõokta-
tási Fõosztálya) nagy ívû expozéjában a könyv
fontosságát és az "emberi szürkeállomány" nö-
vekvõ jelentõségét hangsúlyozta, és felhívta a fi-
gyelmet az írástudók felértékelõdõ szerepére. Az
oktatásban, a mûvelõdésben, a tájékoztatásban és
a gazdasági életben a képi világ akar egyedural-
kodó válni. A Gutenberg-galaxis intimitását azon-
ban a virtuális világ nem tudja elfoglalni.

A könyvtárosképzésre rátérve kijelentette, hogy
a színvonalnak meg kell felelnie a XXI. század
követelményeinek. A képzés jelenlegi kereteit il-
letõen fontos szempont a régiós lefedettség és a
stabil fõiskolai és egyetemi képzés. A tartalom
tekintetében pedig a könyvtárosképzés pozitívu-
rna, hogy integrálni tudta az újdonságokat, mnit a
ma használatos megneve~s (könyvtáros-infonna-
tikus) is mutat, ugyanakkor megmaradtak régi
értékei, pl. a mûvelõdéstörténeti, szociológiai jel-

legû tananyagok.

Speciális igényeket (pl. iskolai könyvtáros) a
képzés sajnos nem elégít ki. Az egyetemi képzés-
ben nincs további szakirányú bontás, pl. infolma..
tikus, más területró1 érkezettek kiegészítõ képzé-
se stb. A bolognai folyamathoz illeszkedve a fel-
sõoktatás bemeneti oldal~n a jelenleginél jóval
szú'kebb lesz a skála. A könyvtárosképzésnek meg
kell találnia a helyét ebben az új rendszerben. El
kell dó1nie, hogy mely !cépzésekkel tud integrá-
lódni abemenetnél, s ugyanakkor akimenethez
már a differenciálódás lehetõségét is meg kell
teremteni. Vagyis amíg a felvételinél nagyjából
tíz szakra fognak jelentkezni a hallgatók, addig a
diplomáikban már akár hatszázféle képzettség is
szerepelhet. Ebl?en a rendszerben kell meghatá-
rozni a könytárosképzést. (Az 1988-ban elindult
bolognai folyamat célja, hogy miközben érintet-
lenül hagyja az egyes országok felsõoktatásának
autonómiáját, lehetõvé tegye a minél nagyobb
mobilitást, átjárhatóságot.)

Mivel a minisztériunmak tiszteletben kell tar-
tania az egyetemi autonómiát, a felvetõdött kér-
désekre Szövényi Zsolt azt javasolta, a szakmai
szervezetek keressék meg minél eló'bb a felsõok-
tatási akkreditációs bizottságot, mert a fontos
kérdések a közeljövó'ben dó1hetnek el. A fõisko-
lai szint beillesztése a többfokozatú képzésbe egy-
elõre megoldatlan, holott a képzési követelmé-
nyek sok tekintetben megegyeznek az egyetemi-
ekkel. Ebben az ügyben is lépni kell.

Barátné Hajdu Ágnes (tanszékvezetõ fõisko-
lai tanár, Szegedi Tudományegyetem Juhász
Gyula Tanárképzõ Fõiskolai Kar, Könyvtártudo-
mányi Tanszék; a Könyvtári Akkreditációs Szak-
bizottság elnöke) szerint nem volt könnyû meg-
õrizni a képzésben a mûvelõdéstörténeti és szoci-
ológiai vetületet. Az egyes szakok képesítési
követelményeirõl szóló kormányrendelet elõírja,
hogy meg kell teremteni a lineáris továbblépés
lehetõségét a fõiskolai és az egyeteini szint kö-
zött. Szegeden ezt már megoldották. A levelezõ-
képzéshez összeállítottak egy hároméves tananya-
got, de itt még van tennivaló.

Nagy gondot jelent, hogy könyvtárban szer-
zett gyakorlat nélkül nem lehet tanítani a szak-
mát, a Magyar Akkreditációs Bizottság rendelete



Infonnációtudományi Tanszék a tennészettudo-
mányi karhoz tartozik, mni persze nem teljesen

egyértelInû.
A fõiskola finanszírozási gondokkal küzd, ezen

úgy próbálnak segíteni, hogy a nyugdíjas kort
elért oktatókat elbocsátják, mm viszont lehetetlen
helyzetbe hozza a tanszéket.

Pálvölgyi Mil'lály (fõiskolai docens, BDF Ter-
mészettudományi Kar, Könyvtár- és Infonnáció-
tudományi Tan~zék) expozéjában három pont
'(hazánk, Európa és a világ) köré csoportosítbtta
gondolatait. Mint elmondta,..a könyvtár-informa-
tikus szak Magyarországon népszer(í, mégis vi-
~,wnylag kevesen választják elsõ szakjuknak. A
könyvtáros pályán is támogatni kell az élethosszig
tartó tanulás lehetõségét.

A képzés helyzetét tekintve nyugaton nagyon
felgyorsultak a folyamatok. A jó könyvtárosnak
összetett kompetenciarendszerrel (pl. kommuni-
kációs, szervezési és együttmú'ködési készségek)
.is rendelkeznie kell, de a személyes kompetencia
sem kevésbé fontos. A magyar képzés hagyomá-
nyában hangsúlyos a nevelési momentum, ami
tulajdonképpen megfelel a nyugaton használt' sze-
mélyes kompetenciának'. A könyvtáros szakem-
berek képzése azért is külö~ösen jelentõs, mert
egyedül ó'k rendelkeznek az infonnációk közve-
títéséhez szükséges szakértelemmel.

A globális tendenciákra rátérve említette egy
ösztöndíjjal hazánkban tartózkodó külföldi gya-
kornok meglátásait, aki a magyarországi és az
európai könyvtári állapotokat tanulmányozza, és
számára néha II;leghökkentõ tapasztalatokat szer-
zett. Nem érti például, hogy a magyar könyvtá-
rak miért használnak annyi különbözõ integrált
könyvtári rendszert.

Pálvölgyi Mihály szerint a könyvtáraknak és a
képzõ intézményeknek meg kell jelenniük az
interneten is, és elengedhetetlen az angol nyelvû
változat. A világhálón regionális szempontból
jelentõs oldalakat (pl. turisztikai tartalom) is indít-
hatnak. Hasonló a helyzet a helyi könyvtárak
esetében: ezek az egyedi digitális gyûjtemények
felmutatásával hasznos forrásokat nyithatnak meg.

Sebestyén György (tanszékvezetõ egyetemi
docens, Eötvös Loránd Tudományegyetem Böl-
csészettudományi Kar, Könyvtártudományi és
Infonnatikai Tanszék; az ELTE BTK Könyvtár-
tudományi Doktori Iskola vezetõje) kitért arra,
hogy a mai munkaerõpiacon nem a bölcsész jel-
legû szakmák a húzóágak.

szerint viszont 75 százalékban fõállásúaknak kell
oktatniuk a fõ tantárgyakat. Az öt fõállású okta-
tóval ez náluk megoldhatatlan lett volna. Azt a
kiutat találták, hogy a tantárgyak felelõse minden
esetben a fõállásúak közül kerül ki, az oktatást
viszont részben gyakorló szakemberek végzik.

A minõségbiztosítási elvek beépülése a kép-
zés rendszerébe rendkívül jelentõs szempont. Ki
kell dolgozni ennek a módját is, külön hangsúlyt
fektetve a partnerekre. (Partner a hallgató, a
munkáltató, de partnerek maguk az oktatók és a
kar dolgozói is.)

Az Európai Unió és a bolognai folyamat kap-
csán szerinte az a legfontosabb kérdés, hogy tud-e
és akar-e a könyvtárosképzés integrálódni a böl-
csész szakokba.

Az akkreditált továbbképzésró1 ehnondta, hogy
a legtöbb tanfolyam harminc órás, ami nem túl
szerencsés, mert a felsõoktatáshoz a százhúsz órás
tanfolyamok -amilyen pl. az IKSZ könyvtári
menedzsment képzése -tudnának kapcsolódni,
azokra lehetne beszámítható kreditpontokat adni.
Több népszerû programra új meg új indítási ké-
relmet adnak be, más-más helyszínekkel, erre van
lehetõség. A legtöbb tanfolyamot az információ-
keresés, a szolgáltatások és az informatika témá-
iban akkreditálták, de vannak gyermekkönyvtári
és menedzsment stb. képzések is. Az akkreditált
tanfolyamok közel fele egyáltalán be sem indult.

Murányi Péter (tanszékvezetõ fõiskolai docens,
Berzsenyi Dániel Fõiskola [BDF] Természettu-
dományi Kar, Könyvtár- és Információtudomá-
nyi Tanszék) elsó'ként a terminológiai problémá-
kat említette, és felkérte a megjelenteket, hogy
határozzák meg a könyvtáros-informatikus vég-
zettség egységes angol fordítását. Felhívta a fi-
gyehnet arra, hogyakönyvtáraknak egyre bo-
nyolultabb elnevezéseik .is vannak, és kifejezte
reményét, hogya jövóoen az egyszerûsödés irá-
nyába mozdul el a szakma.

A BDF gyakorlatából két problémát emelt ki.
Az egyik, hogya kreditpontokat úgy határozták
meg, hogy a hallgatók hiába teljesítenek minden
követelményt, tanuhnányaik végén azzal szem-
besülhetnek, mégsem tudnak diplomát szerezni,
mert nincs elegendõ pont juk. Ha viszont elkezdik
gyûjtögetni a krediteket más szakokról, értékes
idõt veszíthetnek.

A megoldás az lehetne, ha emelnék a pontszá-
mokat a szaktárgyaknál, és nagyobb hangsúlyt
kapna a gyakorlat is. A BDF-en a Könyvtár- és



könyvtár, mód van arra, hogy kérelmet nyújtson
be a Könyvtári Akkreditációs Bizottsághoz saját
képzés indítására. Ez segíthet azon a gondon, hogy
az intézmények nem tudják támogatni a dolgozó-
ik utazását, szállásköltségeit; helyben olcsóbban
lebonyolítható a kötelezõ továbbképzés.

Egy kolléga javasolta, hogy alakuljon termi-
nológiai mun.kacsoport, mivel több tisztázatlan
kérdés is van, pl. az iskolai könyvtáros fogalma
mást fed, mint a könyvtárostanáré.

Szövényi Zsolt végül ismételten hangsúlyozta:
most kel.llobbizni azért, hogya fels.õoktatás, ki-
meneti oldalán jelenjen meg a könyvtáros kép-
zettség, de annak érdekében is, hogy az oktatók
problémája megoldódjon. A jelenlegi szabályo-
zás nem fogadta be azt a javaslatot, hogya rész-
munkaidõs oktatókat ismeljék el teljes munkaidõs-
nek. Ennek a módosítását kellene elérni egy erõ-
teljes lobbi val, pl. a 'mestertanár' titulus (amelyet
a képzésben részt vevõ gyakorlati szakemberek
kaphatnának) bevezetésével. (E. P.-F. Á.)

Fehérvári Lajosné, lluci, aki a dombóvári könyv-
tárnak több mint harminc éven át volt felelõs ve-
zetõje, s akiró1 elmondhatjuk, hogy egy eredmé-
nyesen ledolgozott aktív életutat tudva maga
mögött vonult nyugalomba 1986-ban, most örök-
re elhagyott bennünket: örök nyugalomra tért.

Halála fájdalmas veszteségünk, mert itt hagyott
bennünket valaki, akitó1 teljesebbek voltak min-
dennapjaink, aki a mi életünknek is része volt.
Valamit elvitt magával beló1ünk, a nagy titkot,
ahogyan valamennyiünket magába!} hordozott; és
mostantól elevenen már nem tud hatni arra a képre,
azokra az emlékeinkre, ahogyan õ a mi lelkünk-
ben él.

Aki a könyvtáros hivatást választja, mint tette
õ is, az egész személyiségével mások szolgálatá-
ra, életének jobbá tételére, a szépségek és az is-
meretek közvetítésére, az emberség nemesítésé-
nek, a világ harmóniájának és békéjének a szol-
gálatába áll. lluci hamar rátalált erre a személyi-
ségéhez illõ, szinte rászabott hivatásra. Házasság-
kötése révén került vissza szülõfaluja közelébe,
középiskolájának helyszínére, Dombóvárra, s lett

Technikai szempontból tartanunk kell a lépést
a fejlett európai országokkal, az uniós csatlako-
zás után pedig különösen felkészültnek és napra-
késznek kell lennie a könyvtárosnak. Problémá-
nak tartja, hogy az OP AC-rendszerek között
különbség van a honi könyvtárakban.

A könyvtáIi törvény kimondta, hogy könyvtá-
ros csak szakirányú felsõfokú képesítéssel ren-
delkezõ szakember lehet. A törvénybó1 követke-
zik az a követelmény is, hogy a tananyagot kor-
szerûsítsék, hiszen pl. tanítani kellene az egész
nyilvános könyvtári rendszer használatát. A

könyvtári stratégia kiindulópontja, hogya könyv-
tár az információs társadalom alapintézménye,
ebbó1 pedig levezethetõ, hogy a könyvtáros sze-
repe kulcsfontosságú, amire fel kell készíteni a
jövõ szakembereit.

Az elnevezésekkel kapcsolatban emlékeztetett
arra, hogya 129/2001. kormányrendelet már in-
formatikus könyvtárosról beszél.

Mindent meg kell tenni a könyvtáros életpálya
vonzóvá tétele érdekében!

Az elõttünk álló feladatokat összegezve fon-
tosnak tartja a következõ szempontok átgondolá-
sát: kétszintû oktatás, mobilitás, az életen kere&:z-
tül való tanulás fontosságának hangsúlyozása,
minõségbiztosítás.

A vitaindító elõadások után az elõadók a
megjelentek kérdéseire válaszoltak. Többen az
egyetem utáni elhelyezkedéssei kapcsolatban tet-
tek fel kérdést, vagy ismertették saját tapasztala-
taikat. Sok esetben a végzõs hallgatókat a közal-
kalmazotti fizetés riasztja el az elhelyezkedéstõl.

Megállapítható, hogy (fõleg) Budapesten, néhány
vonzónak tartott könyvtárban (OMIKK, OPKM)
mégis szívesen helyezkednek el a friss diplomá-
val rendelkezóK. Tapasztalható az is, hogya
könyvtári gyakorlat helyszínét elõszeretettel vá-
lasztják a diploma megszerzése után az egykori

hallgatók munkahelyüknek.
Felvetették a résztvevóK, hogya gyakorló-

könyvtár jelenthetne ugyanolyan rangot, mint a

gyakorlóiskola.
A kérdések, hozzászólások egy része arra irá-

nyult, hogy melyik karon találja meg a helyét a
könyvtár tanszék. Ragaszkodjunk-e a bölcsészet-
tudományi karokhoz? Esetleg szóba jöhetnek az
informatikai karok?

Az ECDL-tanfolyamokat nem lehet szakmai
továbbképzés nek tekinteni, de ha egy már akkre-
ditált infonnatikai tanfolyam alapítójával társul a

november. 
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ként" emlegetett, azóta nagyot fejlõdött Dombó-
várnak egyik legfontosabb és a helyi közösséget
a legszínvonalasabban, legdemokratikusabban
kiszolgáló, fejlõdésében segítõ, jelentõs közintéz-
ményének szorgos vezetõjétól búcsúzunk. Búcsú-
zunk Fehérvári Lajosnétól, aki élete munkáját
Dombóvár és a városkörnyék könyvtári szolgál-
tatásainak kiépítésére, fejlesztésére áldozta. Telje-
sítménye megbízható, biztos alap, az utódok által
-a megváltozott rendszer új viszonyai között is
-folytatható. Mi több mondható el egy emberrõl,
amikor el kell búcsúznunk tõle, mint hogy külde-
tését teljesítette, a jövõ alapjait lerakta ott, ahol

dolgozott?
Igaz õrá az a gondolat, amit Vas István költõ

ekként fogalmazott: "Mert ömnaga csak az le-
het, aki mások helyett valamit / magára vállal, és
az nyeri meg az életet, aki új játékba kezd a ha-
lállal. "

Balipap Ferenc

Õ is egy azok közül, akik teljes életútjukkal iga-
zolták, hogyaszülõhely, a szûkebb haza népé-
nek alázatos szolgálata a legértelmesebb emberi
küldetések közül való. A család, a munka és a
közszolgálat eggyé vált életében. Férjét, fiait, majd
menyeit és unokáit ugyanolyan odaadóan szeret-
te és támogatta, mint szakmáját és munkáját,
munkatársait, Dombóvár könyvtárügyét, és ezen
túl is a lassan városiasodó település még lassab-
ban várossá váló közösségét.

Intézmény- és szellemfejlesztõ, szép munka
jutott neki, s ebben azon túl, hogy mindenkor
igyekezett helyt állni, örömét és kedvét is lelte.
Fehérvári Lajosné irányításával, az õ meghatá-
rozó munkájának eredményeként alakult ki Dom-
bóváron eló'bb a Községi Könyvtár, majd bõvült
ez lárási [(önyvtárrá s integrálódott az új Mûve-
lõdési Központ és Könyvtár karakteres és szak-
mailag mindvégig önálló részlegévé. Kiemelke-
dõ munkát végzett a könyvtári hálózatépítésben,
a letéti könyvtárak tanácsi kezelésbe vételében és
a könyvtári szakfelügyeletben is. Nagy gondot
fordított a helyismereti, helytörténeti dokumentu-
mok gyûjtésére és feltárására, mreket, tudósításo-
kat készített a szaksajtó számára. Kapcsolatokat
tartott a városból elszánnazottakkal, ápolta, igye-
kezett elevenen tartani Dombóvár története kivá-
lóságainak emlékét, a kisváros szellemi kultúrájá-
nak gazdagításán fáradozott. Mint e vidék szülöt-
te, tudta, hogya helyi emberi, közösségi érték is
valódi érték,' és tudta, hogy az itt élõk élete csak
az egyetemes kultúra, benne a könyvek, az iroda-
lom kincseinek helybehozásával válhat teljes-ér-
tékûen emberivé. Mindig terveket szõtt, a fejlesz-
tések lázában égett. Folyton kereste és megtalál-
ta, hogy mi lenne jobb az olvasóknak. A köny-
vek beszerzése, kiválogatása, gyarapítása éppoly
fontos volt számára, mint munkatársai kiválasztá-
sa, munkafeltételeik, ismereteik gyarapítása, mun-
kájuk segítése, s nem utolsó sorban a könyvtári
feltételek, épület és berendezések korszerûsítése,
komfortosítása. Hogy készült és mennyire örült
az õ elgondolásait is tükrözõ új könyvtárépület-
nek! Otthonteremtõ, gondos és felelõs gazdája volt
mindazon feladatoknak, amelyek illetékességébe
tartoztak. Figyelmes, megértõ és támogató part-
nere, munkatársa, kollégája vagy éppen készsé-
ges könyvtárosa volt a vele kapcsolatba került,
hozzá forduló embereknek.

Dombóvár könyvtárügyének megalapozójától,
a még a vasútépítés idején is csak "sárfészek-

A Könyvtári Levelezõ/lap 9. számában meg-
jelent volt kollégánk búcsúzó szövege elhunyt
igazgatónktól, munkatársunktól, Pintér Bélától.

Már a vándorgyú1és egyik szekcióján is fel-
merült, hogy miért nem emlékeztünk meg halálá-
ról a szaksajtóban. Ott is elhangzott az, hogy Pintér
Béla olyan személyisége volt könyvtárügyünk-
nek, akinek pályaképét érdemes alaposabban fel-
vázolni, már csak azért is, mert nagykanizsai
könyvtárvezetõi munkájának leírása jó képet ad-
hat a rendszerváltás pillanatait átélõ-átvészelõ, ak-
kori ban is örökké új épületet tervezõ könyvtá-
runkról.

Szeretnénk úgy megemlékezni róla, hogya
vezetõt és intézményét együtt mutassuk meg a
szakmának.

Béla e küzdelmes, elõrelépésekkel és kudar-
cokkal együtt járó tevékenysége során -sajnos -
kevés dokumentumot, adatot hagyott ránk magá-
ról, ígyapályakép megfelel6 rekonstruálása is
több idõt vesz igénybe.

A családdal egyeztetett (ezt ó'k igényelték)
összeállításunk halála évfordulójához közel jele-
nik meg a lapban, s tartalmazza majd móri kollé-
gáink megemlékezé sét és Pintér Béla barátjának
a temetésen elmondott beszédét is.

Addig a kollégák türelmét kérjük.
Kardos Ferenc
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Könyvtári drágakövek
a neten

~~~

Nem jár rosszul az, aki a világháló több mint
egymilliárd oldalából azt a néhány százat választ-
ja, amelyet a brit nemzeti könyvtár jegyez, s nem
várt bónuszokat kap, ha vissza-visszavetõdik erre
a honlapra (http://www.bl.uk). Nem csupán a
könyvtárosokat és laikusokat egyaránt lenyûgözõ
on-line katalógusról (http://blpc.bl.uk) van szó,
amely a brit összesített katalógus sal, a COP AC-
kal együtt (http://copac.ac.uk/copac) a keresés
egyik fõ forrása szerte a világon, hanem a British
Library (továbbiakban: BL) kincseiról is, ame-
lyek on-line elérését a BL folyamatosan bõvíti. E
kincsek között van a Gyémánt-szutra (Diamond
Sutra), amelynek magyar vonatkozása, hogy Stein
Auréltól került a brit nemzeti gyûjteménybe. Is-
meretes, hogy Stein 1907-ben a Selyemút men-
tén fekvõ Dunhuangban, az Ezer Buddha Bar-
langjainál kutatott, és az egyedülálló, indiai ere-
detiból kínaira fordított mû egy feltárt kamrából
napvilágra került több ezer kézirattal együtt jutott
a tudós birtokába. A Diamond Sutra a pecséU1YO-
móhoz hasonlatos õsi keleti táblanyomtatás egy
példánya. Ez a legrégibb, dátummal ellátott nyom-
tatott könyv, kolofonjában az alábbi bejegyzés
olvasható: "Wang Jie két szülõje nevében a
Xiantong 9. éve 4. holdjának 13. napján (azaz:
868. május 11-én) ajánlja föl kellõ tisztelettel ál-
talános ingyenes terjesztésre." (http://www.bl.uk/
co llecti ons/treasures/ diamond.htrnl)

A Diamond Sutra egyike annak a tíz mûnek,
amelyet a BL saját fejlesztésû interaktív, három-
dimenziós szoftverjével, alapozó (Turning the
Pages@) programmal elõállított. A többi mû:

.Lindisfame-evangélium (erróll. lejjebb);

.Sherbome-misszále (1400 körül készített
hatalmas méretû, 20 kg súlyú, 700 oldalas, il-
lusztrált misekönyv);

.Leonardo da Vinci jegyzetfüzete (a Leonar-
do által Firenzében 1508-tól kezdve gyûjtött és
késóob összeállított, jegyzeteket és rajzokat tar-
talmazó, Codex Arundel néven számon tartott

kézirat);

.Sforza-hóráskönyv (a milánói herceg özve-
gyének imakönyve);

.II. Bajbar mameluk-szultán csupa m"anybe-
túKkel írt Koránja (Kairó, XIV. század);

.Luttrell-zsoltárkönyv (Sir Geoffrey Luttrell
részére 1330 köliil kelet-angliai lniniatúra-sulus-
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Megemlítendõ, hogy a lapok élvezetéhez a
Macromedia cég Shockwave Player nevû szoft-
vere kell. Ezt a szabad hozzáférésû, gond nélkül

Képek jegyzéke

ban készített, a mindennapi életet ábrázoló zsol-

tároskönyv);
.Arany-Haggada (középkori spanyolországi

héber vallási gyûjteményes kötet, neve az illuszt-
rációs képek arany hátterére utal -Barcelona
mellett készítették 1320 körül);

.Elizabeth Blackwell: Herbariuln (gyönyörû
gyógynövényrajzok és alkalmazásuk; eredetileg
heti részletekben közölték 1737 és 1739 között);

.Vesalius: Humani 'Corporis Fabrica c.
(1543) anatólniai munkája.

Élményszámba megy a feltehetõen VRML-ben
megírt megjelenítõ program, az animáció, a nagy
felbontású és tökéletes minõségû digitalizálás és

háromdimenziós képkezelés integrált egysége; egy
kezecske segítségével az oldalra tapadva lapoz-
hatjuk végig azokat a ritkaságokat, amelyeket
eddig csak nagy néha, üvegtárló mögött láthatott
a közönség. Lehet a képeket nagyítóval részleteik-
ben is szemlélni, szöveges magyarázatot behívni
az egyes oldalaknál, hangzó anyag és kommentár
is elindítható. Vannak az adott kézirathoz kidol-
gozott speciális megoldások, például a Leonardo-
jegyzetlapoknál Leonardo da Vinci híres tükör-
írását egy kis tükör-gomb átalakítja, és így már

rendesen olvashatjuk.
Az 1998-ban kidolgozott elsõ változat után a

BL 2003 júniusában, a S'pecial Libraries
Association (SLA) New York-i konferenciáján
rukkolt elõ a ITP 3D nevû verzióval, a fejlesz-
tésben az Armadillo Systems cég mûködött köz-
re. A BL-en kívül ezt a szoftvert már számos
nagy-britanniai gyûjtemény és a washingtoni
National Library of Medicine is alkalmazza -a
BL aktívan kínálja is díjakkal elhalmozott termé-
két gyûjtemények, könyvtárak/múzeumok számá-
ra. (Nincs tudomásom magyarországi alkalmazá-
sáról, elérhetõ viszont egy háromdimenziós hazai
könyvtári projekt a Szegedi Tudományegyetem,
az Országos Széchényi Könyvtár és a Zágrábi
Nemzeti Könyvtár együttmú'ködésében Kokas
Károly és Monok István vezetésével: ez a
Bibliotheca Zriniana, amely az elpusztult Zrínyi-
könyvtár virtuális rekonstrukciója. http://www.
erudi ti o. hul zrin yi3 D/)

A Tuming the Pages mú'ködésének alapjául
szolgáló minõségi digitalizálás sal a svájci Luzem
városában székelõ Faksimile Verlagot (http://
www.faksimile.ch/index2.html) bízták meg, amely
az illuminált kéziratok, õsnyomtatványok, kóde-
xek digitalizálásának vezetõ európai specialistája.

27. 

oldal: Lindisjarne-evangélium, Leonardo da
Vinci jegyzetfiizete, Sherborne-misszále28. 

oldal: Arany-Haggada, Sjorza-hóráskönyv,
Luttrell- zsoltárkönyv29. 

oldal: Nagy Korán, Diamond Sulya, Elizabeth
Blackwell: Herbarium
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csesei mellett szorgoskodó barátok teremtik meg
a kontinens szellemi fundamentumát, amibó1 az
Európa-tudat a mai napig táplálkozik. Az Egye-
sült Királyságban ebbó1 az idóoó1 két írásmûvet
tartanak a legnagyobb becsben, a Book of Kel/st
és a Lindisfarne Gospelst. A Book of Kel1st 800
körül készítették Jona monostorában -elsõ emlí-
tése 1007-bó1 való, amikor mint a nagy "Gospej
of Columcille"-t a nyugati világ legszentebb
mûveként említik. Az angol polgárháború alatt, a
cromwelli idó'kben biztonsági okokból Dublinba
vitték,' 1661-ben került mai helyére, a dublini
Trinity College-ba. A Book of Kells legszebb
lapjairól a mát. említett Faksimile Verlag készített
hû másolatot, az érthetõen méregdrága kiadvány-
hoz Umberto Eco írt elõszót. A Book of Kells
még létrejötte után 1200 évvel is kultuszkönyv, a
keresztény misztika mestermûve, telve ezoterikus
és szimbolikus illusztrációkkal, miniatúrákkal,
amelyek viszont az ír-kelta mûvészet remekévé
is avatják egyúttal. A 680 oldalas mû nyelve la-
tin, fõ törzsszövege a négy evangélium, de tartal-
mazza Eusebius (263-339) püspök -nem mel-
lesleg a híres caesareai könyvtár és tudósiskola
vezetõje -kánoni imádságait és a monostor tulaj-
doni iratait is.

Kells kincsétó1 nem marad el mûvészi hatás-
ban, szellemi értékben a brit szigetek más vidé-
kén keletkezett Lilwisfame Gospels, sõt, két szem-
pontból még bámulatra méltóbb is: csaknem egy
évszázaddal régebbi, s szemben a Book of Kells-
szel, amely névtelenül maradt alkotók, írnokok-
mûvészek közös mûve, a Lindisfarne-i evangéli-
um egyszerzõs munka!

A Farne-szigeti kincs jelentõségének megérté-
séhez vissza kell térni az angolszász honfoglalás-
hoz -ugyanis nékik is volt ilyen... Az V. század
elején, a római légiók 409-ben történt távoztával
a szigeten a javarészt római civilizációval átitatott
brit-kelta lakosság maradt. Ekkor az Elba torko-
latvidékéró1 kirajzó teuton néptörzsek, az ango-
lok, szászok és .jütök hódító szándékkal vették
célba a brit szigeteket: ennek a hosszú folyamat-
nak a neve Beda Venerabilis (672-735) kifejezé-
sével adventus saxorum, az angolszászok bejö-
vetele. A szigeten észak felé áramló pogány ger-
mánok a hegyekbe (a mai Wales területére) és
egyre északabbra (Skóciába), sõt át, az ír földek-
re "tessékelték" a helybeli romanizáltnak, urbani-
záltnak mondható briteket. Ez a fantasztikus kor-
szak -amelynek vonzásától Szerb Antal sem

letölthetõ szoftvert egyébként már több mint 200
millió gépre telepítették. (http://www .macro
medi a. c o mis o ftw arel sh ockw a v ep layer 1)

Az egyik bónusz, amit a virtuálisan a szigetor-
szágba utazó most kaphat, a frissiben a webre
fölkerült Lindisfame-evangélium: ennek a réges-
régiségnek negyven oldala lapozható végig a fent
leírt segédeszközökkel az internet áldása révén.
Ejtsünk néhány szót erró1 a kincsró1.

Kultúrtörténeti közhely az ír és brit kolostorok
kitüntetett kultúramentõ szerepe a kora középkori
idó'kben. A népvándorlás korában, az V -VII.
században az ír-kelta monostorok a földrész spi-
rituális centrumai, a scriptoriumok pislákoló mé-
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tudott szabadulni (igaz, nem is akart, gondoljunk
csak a Pendragon-legendára és neofrivol írónk
számtalan esszéjére) -hordozza a britek ellenál-
lását vezetõ Arthur király és a Kerekasztal-lova-
gok mondakörét: a Camelot várából portyázó
Arthur tucatnyi csatát nyer, a Badonnál 490-ben
megvívott nevezetes ütközet is Arthur gyõzelmé-
vel zárul, de a hadiszerencse elpártolásával Arthur
végül elesik a camlauni ütközetben 510 körül. A
VI. századtól a római hagyományok ápolói már a
távoli frországba szorultak, és innen indultak
vissza Angliába térítõ útjaikra. "Papok és szen-
tek, misszionáriusok és remeték paradicsoma az
Arthur-korszak frországa" -fogalmaz tömören
Szántó György Tibor Anglia története címû mû-
vében (Budapest: Maecenas Kiadó, 1997). S
valóban, ez szüli a sajátos "két tûz közötti" hely-zetet: 

a szigetet elfoglaló pogány népeket elõször
a kelta kereszténység képviselõi, az ír misszioná-
riusok próbálták északról-nyugatról téríteni,
ugyanakkor a pápaság is megmozdult Rómából.
Nagy Szent Gergely pápa 597-ben a Benedek-
rendi Augustinust (késó'bb õt is szentté avatták)
küldte téríteni Kent grófságba, és õ lett 601-ben
Canterbury elsõ érseke. Hatására Ethelbert kenti
király és alattvalói még az elsõ év karácsonyán
megkeresztelkedtek, tízezer ember állt keresztvíz
alá a Swa1e és a Medway folyók találkozásánál.
Ám a kereszténység igazi nagy áttörését sem
Augustinus, sem Gergely pápa nem élte meg, 604-
ben mindketten meghaltak. A kereszténység szé-
les körû meghonosodása 627-tól datálódik, ami-
kor Edwin northumbriai uralkodó s vele a po-
gány szászok-angolok tömegei áttértek a keresz-
tény hitre. Ugyanakkor ezek a századok döntöt-
tek véglegesen arról is, hogy a britek kelta nyelve
teljesen háttérbe szorult a hódítók nyelvével szem-
ben, és néhány nemzedéken belül az angol nyelv
a brit többségû vidékeken is általánossá vált.

A Lindisfarne Gospels a Skóciától délre és a
Humber folyótól északra elterülõ közép-angol
vidéken, az angol középkorban kiemelkedõ fon-
tosságú Northumbria területén (ma: Northum-
berland) keletkezett. Ebben a régióban van
Y arrow, ahol a már említett Tiszteletreméltó Beda
szerzetesként élt és írta meg a Lindisfarne-evan-
gélium létrejöttével szinte egy idó'ben fõ mûvét
(Historia ecclesiastica gentis Angiorum) az angol
egyház történetéról. (Érdekességként említsük
meg, hogy Beda Dante Isteni színjátékának egyet-
Jen angol szereplõje.) A northumbriai partok

mentén van Lindisfarne szigete is, ahol ír szerze-
tesek alapítottak monostort 635-ben. Ennek ne-
vezetes lakója volt Cuthbert, aki 687-ben bekö-
vetkezett haláláig Lindisfarne püspöke volt -éle-
tét Beda írta meg 721-ben. A Lindisfarne-evan-
gélium 715 és 720 között keletkezett a már szent-
té avatott Cuthbert tiszteletére. A mû latin nyel-
vû, a négy evangéliumot tartalmazza Szent Jero-
mos Vulgatája szerint. Az eredeti latin nyelvû kéz-
iratba egy Aldred nevû szerzetes a sorok alá
óangol glosszákat, azaz szövegközi fordításokat
toldott be 950 körül (ekkorra a szerzetesek szent
mûvükkel már Chester-le-Street településre köl-
töztek). Aldred szövege önmagában is becses óan-
gol nyelvemlék. Ám Aldred a két és fél század-
dal korábban keletkezett mûról is fontos bejegy-
zést tett, ekképpen:
"Eadfrith, Lindisfarne egyházának püspöke írta e
mûvet Isten, Szent Cuthbert és mindazon szentek
közösségének dicsõségére, akiknek ereklyéi
Farne-szigeten vannak. Minekutána Aethelwald,
a lindisfarne-i szigetlakók püspöke borította be a
mûvet és értõ módon kötötte be. Minekutána
Billfrith, a remete készítette a külsõ díszítést és
ékesítette arannyal, drágakõvel, aranyozott ezüst-
tel és tiszta fémmel. Végezetül Aldred, az érdem-
telen és szánalmas pap látta el angol glosszárium-
mal Isten és Szent Cuthbert segedelméveL."

A Lindisfarne Gospels egy turbulens korszak
szellemi lenyomata: minden aktualizálás nélkül is,
és nemcsak a latin univerzalitása miatt jellemez-
hetõ a 'multikulturális' szóval: felfedezhetõ ben-
ne a helyi brit, kelta, germán, római, kora keresz-
tény, bizánci, észak-afrikai és közel-keleti hatás
egyaránt. A könyv egészen 875-ig Lindisfarne
szigetén maradt, amikor is a dánok inváziója elól
menekülõ szerzetesek magukkal vitték -Cuthbert
koporsójával mint ereklyével együtt -a Durham
közelében fekvõ Chester-Ie-Streetbe. 995-ben
aztán Durhamben telepedtek le, és Cuthbert erek-
lyéje miatt a durhami katedrális a középkori Ang-
lia egyik kedvelt zarándokhelye lett. A szentjük
emlékét sugalló könyvet is ott õrizték. A kézirat
ékes külsejét valószínûleg VIII. Henrik idején vesz-
tette el; a XVll. század elején Sir Robert Cotton
tulajdonába jutott, ahonnan másfél századdal késó'bb
került a British Museumba, s így a British Library

gyûjteményébe.
http://www .bI. uk/ collecti ons/treasures/ digiti

sation.html

Bánhegyi 

aoit
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Szétváltak a Szirén-
gazdák:

osztozkodási vita?

ta meg, s ebben nem kevesebbet mond, mint hogy
a SZIKLA-21,nemjogtiszta szoftver, mert az (és
az országos központi Szirén-adatbázis is) saját
eredeti ötletei alapján jött létre. Azt javasolja, a
SZIKLA-21 CD-t ne telepítsék a könyvtárak.
Ajánlatában szerepel, hogy a Szirén 9-es verzió-
ját választók segítséget kapnak eddigi (a levélben
agresszívnek minõsített árpolitika miatt keletke-
zett) káruk enyhítéséhez. "Sokszor többet fizettek
az átálláskor, mint amikor újonnan vették a prog-
ramot (az átállási bevételeknek 17%-a került hoz-
zám...) -írja. Ajánlata szerint minden Szirén-21
verzióval dolgozó könyvtár ingyenesen térhet át
a Szirén 9-re, és 2004 végéig ingyen kapják meg
a friss adatokat és ingyenes a szoftverkövetésük
is, mi több: a hálózatos verziót használók korlát-
lan számú munkaállomásra kapnak használati
jogot (vélhetõen szintén díjmentesen). Azt is leír-
ja, tudta és hozzájárulása nélkül tûntek el a két
Szirén-változat honlapjáról a 21-es verzió frissíté-
si állományai.

Ha felkeressük a korábban mindkét Szirén-
változatot kínáló weblapot, azt látjuk, az most
kizárólag a KulcsLib tulajdona. Ott van ugyan a
Szirén-21 logója, de rákattintva ez az "ajánlás"

jelenik meg:

A hazai készítésû szoftverek piacán eddig párat-
lan esetnek váltak részeseivé a Szirént használó
könyvtárak és kerültek tanácstalan, immár lehe-
tetlen helyzetbe. Hol az igazság, egyáltalán
jogtiszta szoftver van-e birtokában annak, aki a
SZIKLA-2l-et használja?

A Szirénesek pontosan emlékezhetnek a prog-
ram fejlesztési állomásaira. Az 1989 táján piacra
került DOS-os változaton túllépett az idõ, s 1998-
ban elkészült a windowsos verzió Szirén-21 né-
ven, amelynek nem csak országos bemutatóján,
hanem dokumentációjában is hangsúlyozták:
meróoen új fejlesztésró1 van szó, nem a korábbi
program forráskódjának "windowsosításáról". Új
adatbázis-kezelõ is készült a rendszerhez. Ezt a
tényt az eredeti ötlettulajdonos, Mohai Lajos is
minden bizonnyal elfogadta, mert közösen érté-
kesítették az új programverziót. Ehhez képest
meglepetés volt a kora õszi hír: Mohai Lajos
visszatért eredeti, 8.6-os verziójához, és önállóan
átdolgozta Windows alá a programot, amiról
korábban azt nyilatkozták, nem fejlesztik tovább.
Októberben az országos bemutatkozásra is sor
került, miközben arról érkezett hír, hogya Szi-
rén-2l-et SZIKLA-2l-re nevezték át.

Lévai Gábor (DataLib Bt.) és Szilágyi Loránd
(CompuLib Bt.) október 3-ai dátumozással a
könyvtárvezetó'knek címzett levelükben arról tá-
jékoztatják a címzetteket, hogya Szirén-21 for-
galmazási és üzemeltetési jogát a Mohai Lajos
vezette KulcsLib Kft.-tól visszavonták. Ezt a jö-
vóoen a november 3-ától mûködõ saját ügyfél-
szolgálatuk végzi, egyben új program verziót ve-
zetnek be SZIKLA-21 integrált könyvtárkezelõ
rendszer 4.0 néven. (A SZIKLA név az internetes
Szinkronizált Központi Lelónely-adatbázisból
származik.) Ezt a programverziót a szoftverköve-
tési jogosultsággal rendelkezõ vásárlók ingyen
kapják meg, és azt ígérik, ebben a használók által
kért változtatások (pl. új adatbázis-kezelõ, tárgy-
szó-, ETO-modul stb.) benne vannak, és két tel-
jesen új modullal is gyarapodott a rendszer
(bibliográfa-letöltés a SZIKLA-ból és multimé-

diakezelés).
Egy hónappal késóobi keltezésû Mohai Lajos

levele, amellyel a könyvtáros kollégákat szólítot-

A SZIKLA lapján pedig egy nyilatkozat:
Tisztelt Kollégák!
Mint már értesülhettek róla, egyéb okok mel-

lett számos Szirén-21 felhasználó kifejezett kéré-
sének is eleget téve a szoftverüzemeltetési felada-
tokkal eddig megbízott (Mohai Lajos által veze-
tett) KulcsLib Kft.-tõl a szoftver szerzõi (Lévai
Gábor és Szilágyi Loránd) a forgalmazási és
üzemeltetési jogokat visszavonták!

Az utóbbi napokban sok könyvtár és iskola
érte.\'ített bennünket arról, hogy Mohai Lajostól
levelet kapott, sennek hatá.\'ára különbözõ kér-
dé.\'ek fogalmazódtak meg a könyvtárosokban é.\'
az intézmények vezetõiben. A jelenlegi é.\' jö)lõbeli
ügyfeleink megnyugtatására fontosnak érezzük,
hogy Mohai Lajo.\' állítá.\'ával szemben a nyilvá-
nosság ezen .foruma elõtt is kijelentsük az alábbi-
akat:

1. A Szirén 8.6 szo;fnJer szerzõi Mohai Lajos,
Lévai Gábor és Szilágyi Loránd.



2. Lévai Gábor é.s- Szilágyi Loránd a Szirén-21
szoftver kizárólago,s- ké.s-zÍtõi.

3. Birtokunkban van olyan, Mohai Lajo.s- által
i.s- aláírt dokumentum, amelyben ugyanezek a té-
nyek szerepelnek.

4. A Szirén-21 ,s-z~ftver szerzõi jogaival az el,s-õ
pillanattól kezdve kizárólagosan Lévai Gábor és
Szilágyi Loránd rendelkezik.

5. Mivel a "Szirén" nevet védjegyként Mohai
Lajos 1998 decemberében, a Szirén-21 fejle,s-zté-
sének idején, korábbi ,s-zerzõtársai értesíté.s-e nél-
kül, kizárólagosan a maga .s-zámára bejegyeztet-
te, a "Szirén-21" nevet a szerzõk "SZIKLA "-ra
változtatták.

6. A SZIKLA elnevezé,s-re tett védjegyoltalmi
bejelenté.s-ünket a Magyar Szabadalmi Hivatal
elfogadta.

7. A SZIKLA szoftverek szerzõi jogaival az elsõ
pillanattól kezdve kizárólagosan Lévai Gábor és
Szilágyi Loránd rendelkezik.

8. A SZIKLA programok felhasználói számára
Lévai Gábor és Szilágyi Loránd jogszavatossá-
got vállal!

9. Az ügyfelek biztonsága és termékeink jó
hírneve védelmében a levél kapcsán megvizsgál-
tatjuk a jogorvoslat lehetõségeit i.s-.

Tisztelettel: Lévai Gábor -Szilágyi Loránd
2003. november 13.

Nem szeretnénk és nem is tudunk állást fog-
lalni a vitáról. Végképp nem tisztünk minõsíteni
ennek személyi vonatkozásait.

A helyzet megítélésében kiindulási alap a to-
vábbfejlesztett programok teszt je lehet, erre azon-
ban egyelõre nincs lehetõségünk, hiszen egyik
cégtól sem kaptunk még tesztpéldányt.

A KulcsLib saját szoftvere használóinak szá-
mát ezerben adja meg, a Szirén-(SZIKLA)-21
tulajdonosai ötszáz könyvtári partnerról beszélnek.
Ez összesen ezerötszáz érintett könyvtárat jelent.
Már csak emiatt sem mehetünk el szó nélkül az
eddig szerencsére példa nélkül álló fejlemények
mellett.

Az adatbázisból végezhetõ honosítás lehetõsé-
ge (amit Mohai Lajos saját ötleteként jegyez)
valóban óriási könnyítés a katalógusépítésben.
Nem hallgathatjuk azonban el azokat a felhang 0-
kat, amelyek ennek árát kísérték. Az ún. Szirén-
adatbázis alapja ugyanis a nemzeti könyvtár által
elõállított Magyar Nemzeti Bibliográfia adatbá-
zis, amelynek 1976-tól kumulált CD-RaM-kiadá-
sait az OSZK jelenleg a következõ áron kínálja a
könyvtárak számára:

-az elõzõ CD birtokában felújítás egy pél-
dányra: 30000 Ft + 12% áfa + postaköltség, több-

felhasználós változat: 40000 Ft + 12% áfa + pos-

taköltség, r
-az elsõ alkalommal rendelõ könyvtárak ese-

tében az egyfelhasználós változat ára 45 000 Ft,
a többfelhasználósé 60000 Ft + 12% áfa + pos-

taköltség.
Fontos adalék, hogya CD tartalmazza a

Peridikumok és a Sajtórepertórium kumulált ál-
lományait is, továbbá az OSZK nem kategorizál
könyvtártípusok szerint, kínálatában csak "más
intézmény" szerepel, megközelító1eg a könyvtári
árak kétszeresévei.

Az ún. Szirén-adatbázis ára mindig is nagyjá-
ból háromszorosa volt az OSZK-sénak, amit sem-
miképpen nem indokol a nagyjából tíz százalék
körüli jogdíj, amit az értékesített példányok után
az OSZK-nak fizettek ki.

De ez a már múlté, ugyanis a SZIKLA-21
adatbázisát oktatatási intézményeknek, községi
könyvtáraknak 100 000 + munkaállomásonként
10 000 Ft-ért kínálják, egyéb könyvtárak ennek
kétszereséért juthatnak hozzá.

Hogy ne bonyolítsuk a szinte átláthatatlan
változatok dömpingjét, a Szirén-9-es kínálatból
nézzük csak az egyfelhasználós ajánlatot: Szirén-9
integrált könyvtárkezelõ rendszer + Szirén-9 bib-
liográfiai adatbázis (1976-2004) oktatási intéz-
mény és községi könyvtár számára 200000 Ft,
egyéb könyvtáraknak 300 000 Ft. Ebbó1 azon-
ban nem állapítható meg, mennyi a szoftver és
mennyi az adatbázis ára. (Vannak átállítási ár-

ajánlatok is...)
Nehéz a kialakult helyzetró1 elfogulatlan véle-

ményt mondani. Az biztos: sem szakmailag, sem
emberileg nem lett volna szabad ilyen helyzet elé
állítaniuk partnereiket a programgazdáknak. Azt
pedig, hogy az immár rivális rendszerek közül
melyiket válasszák a könyvtárak, nyilván pártat-
lan szakmai értékelésnek kell segítenie.

Ezer-másfélezer könyvtár nem vállalhatja an-
nak sem anyagi, sem erkölcsi, sem szakmai koc-
kázatát, hogy majd az alkalmazás során (élesben
folyó munka közben) kiderül, jól választották-e,
amit választottak.

Ehhez az is kell persze, hogya programgaz-
dák vállalják a megmérettetést. (Visszaigazolása-
ik szerint igen, lapzártánk idején a tesztverziók
már útban vannak.)

Testhez álló feladat ígérkezik a szakmai és
érdekképviseleti szervezetek számára. ..

F ejõs László
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Rákóczi -kiállítás
~

az MTA Könyvtárában

A Rákóczi-szabadságharc kezdetének háromszá-
zadik évfordulójáról kamarakiállitással emlékezett
meg az akadémiai könyvtár. Dr. Domsa Károlyné
fõigazgató-helyettes az ünnepélyes megnyitón
arról a hagyományról beszélt, amelyet az intéz-
mény Vasarelyról elnevezett termében jeles év-
fordulókon rendezvényeivel teremt és erõsít. E
hagyomány nyitányaként a könyvtár alapításának
százhetvenötödik évfordulóján, 2001-ben Köny-
vek, levelek, ritkaság ok címmel mutatták be a
közelmúlt értékes szerzeményeit. 2002 májusá-
ban Stein Aurél-emlékkiállítást tartottak -év
közben a Kézirattár munkatársai az Akadémia
palotájában rendeztek kiállítást Bolyai János szü-
letésének kétszázadik évfordulójára -, 2002 no-
vemberében pedig a Kossuth-év alkalmából az
Országgyúlési és Törvényhatósági Tudósítások-
rólláthattunk kiállítást "...törvény határi közt élni
jusaimmal, s önkéjnek nem hódolni..." címmel a
könyvtár dísztermében. A mostani, "...a' szabad-
ságért öszve szövetkezett Magyarság vezérlõ feje-
delme.. ." címû kiállítást a Nemzeti Kulturális Örök-
ség Minisztériuma támogatásával a Kézirattár két
szakértõ munkatársa, Rozsondai Marianne és Mázi
Béla állította össze a Foka art rendezésében.

A kiállítást R. Várkonyi Ágnes, az ELTE
emeritus professzora nyitotta meg 2003. október
28-án. Beszédében Rákóczi történelmi örökségé-
nek három mozzanatát emelte ki. Utalt elõször
arra, hogy a könyvtár gazdag Rákóczi:..gyûjtemé-
nye az anyaintézmény, a Tudós Társaság megkü-
lönböztetett figyelméról tanúskodik a Rákóczi-
relikviákat, dokumentumokat illetõen. Az MTA
mindig is kezdeményezõ módon lépett föl, áldo-
zatokat hozott a Rákóczi-szabadságharc anyagá-
nak összegyûjtésében -elég, ha csak az Archivum
Rákóczianum köteteire gondolunk. (Emlékezte-
tõül: II. Rákóczi Ferenc levéltárának közreadása
1873-ban kezdõdött, az elsõ tíz kötetet l889-ig
Thaly Kálmán gondozásában adta ki az MTA
Történettudományi Bizottsága. A ll/12. kötet már
Lukinich Imre szerkesztésében 1935-ben jelent

meg, majd a 13. 1955-ben, a 14. pedig 1961-ben;
'3. osztály' alsorozati jelzéssel és önálló kötet-
számmal 1978-ban és 1984-ben -ez utóbbi Rá-
kóczi Testamentumának magyar fordítását tartal-
mazza -jelentek meg újabb kötetek.)

'A Rákóczi-hagyomány akadémiai ápolása még
értékesebbnek tûnik, ha arra gondolunk, hogy
legalább egy évszázadon át s még tovább egy-
szeruen nem lehetett a Rákóczi-szabadságharcról
beszélni! A császári fennhatóság szemében a re-
bellis fejedelem gyú1öletes volt, s emberfeletti
alakjának szellemi-érzelmi üzenetét, a nemzeti
önrendelkezése korai példáját minden lehetséges
módon tiltották és ki akarták irtani a magyar nem-
zet lelkébó1. Mikes Kelemen Törökországi leve-
lek címû mûve is -amelyet Kultsár István adott
ki Szombathelyen hosszú évtizedek után, 1794-
ben -véletlenül csúszott át a cenzúrán, s Kölcsey
1817 -ben írt verse, a Rákóczi, hajh... is vérig
sértette az ausztriai házat!

A tiltásnak ez a hosszú árnyéka vezet át a
V árkonyi professzorasszony által kiemelt máso-
dik mozzanathoz, hiszen Bécs konokul elhallgat-
ta és minden módon kétségbe vonta a vezérlõ
fejedelem európai látókörét, az általa vezetett sza-
badságharc határokon túli jelentõségét és kitünte-
tett helyét a nemzetközi politika kontextusában.
Rákóczi már a Manifestumban is utal rá, hogy
nemcsak a nemzet érdekét kívánja szolgálni, ha-
nem egész Európáét. A Rákóczi-szabadságharc
az összeurópai hatalmi egyensúly helyreállítására
irányuló törekvések egyik vonulata, a spanyol
örökösödési háború elsõ ütközeteivel egy idóoen
robbant ki és annak menetétó1 szorosan függött.
A töröktó1 szabaduló ország az önálló, modern
magyar állam megteremtésére tett kísérletet.

A függetlenségért folyó küzdelem elõrehalad-
tával Rákóczi elképzeléseit növekvõ nemzetközi
tekintély övezte: a békeközvetító'ként fellépõ
George Stepney bécsi angol követ jelentései nyo-
mán Anglia egyre inkább a szabadságharccaI
rokonszenvezett. 1705. február 26-án a londoni
alsóház felirattal fordult Anna királynónöz a
magyar ügy érdekében. A királynõ teljhatalmú

kegyence, Marlborough herceg felismerte, hogy
Rákóczi mozgalma befolyásolja a Bourbonok és
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hessen-rheinfelsi hercegnõ képmása: Inindkettõ
David Richter korabeli (1.707-ben, illetve 1.705-
ben készült) munkája a Nemzeti Múzeumból. A
tárlókban bemutatott érdekességek között 'láthat-
juk Rákóczi kiáltványát, a Ráday Pál által fogal-
mazott Manifestumot, amelyben az 1699-es kar-
lócai békekötésró1 mond ítéletet: sine nobis de
nobis cluduntur, magyarul: mifeló1ûnk -nálunk
nélkûl végeztek. (Ez a béke Rákóczi számára
egyénileg is csapást jelentett, hiszen annak nyo-
mán anyját, Zrínyi Ilonát Törökország belsejébe
számûzték, ahol 1703 februárjában halt meg.)
Továbblépve egy másik nevezetes dokumentum

...a' szabadságért
öszve szövetkezett

Magyarság
vezérló fejedelme...c

..
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a Habsburgok harcát a spanyol trónért, s a hol-
landok is komolyan számoltak Rákóczival. A

külföld figyehnének felkeltésében jelentõs szere-
pet játszott az elsõ rendszeres megjelenésû ma-
gyar hírlap, amely Esterházy Antalnak, Rákóczi

tábornokának kezdeményezése folytán elõször
Mercurius Hungaricus, majd hamarosan Mer-
curius Veridicus, illetve Mercurius Veridicus ex
Hungaria ("Igazmondó magyar Mercurius") cím-

mel jelent meg 1705 májusától17l O novemberéig.
A lapból Rákóczi irányítása alapján lett nemzetközi

orgánum, õ szorgalmazta, hogy a bécsi kormány
szócsövének számító Wienerisches Diarium kohol-
mányaival szemben egy ízig-vérig modem kommu-
nikációs eszközt, a függetlenségi harcot hûen tolmá-
csoló latin nyelvû hetila pot állítsanak elõ és teIjessze-
nek külfóldön. (A Mercurius Veridicust hasonmás
kiadásban Benda Kálnwn bevezetõ jével kiadta a

Magyar Helikon 1979-ben.)
A két magyar, a labanc Pálffy János császári

tábornagy, valamint Károlyi Sándor, a kuruc se-
regek fõparancsnoka által Szatmárra összehívott
országgyúlésen 1711. április 30-án aláírt béke
elsietett paktum volt a történész szerint. Ha a
szatmári béke az örökösödési háborút lezáró bé-
kekötési sorozatba illeszkedett volna bele, az

angol-németalföldi közvetítés garantálta volna,
hogy Magyarország egyenlõ félként és nem alatt-
valóként köt békét a bécsi udvarral. Bizonyára
másként alakulhatott volna az ország sorsa, ha
önállónak elismert államként és nem császári bi-
rodalomba betagozódó tartományként kezdi a

XVIII. századot a török hódoltságból épphogy
felszabaduló nemzet. ..

A harmadik, ugyancsak meglepõ mozzanat,
hogy a forrásanyag gazdagsága mellett -és az

MTA lankadatlan erõfeszítései ellenére -igen gyér
annak közreadása és nyilvánosság elé tárása,

magyarán: a Rákóczi-szabadságharc anyagának
tetemes része még feltáratlan. Van tehát pálya és

tér az ifjú történészek számára, hogy nagy-nagy
késéssel egyfajta nemzeti adósságot csökkenten-
dõ nyilvánosság elé tárják a Rákóczi-kor írásos
dokumentumait, rejtett kincseit, és bátran hasz-

nálják annak a könyvtárnak a gyûjt~ményét,
amelyben õ maga is évtizedeken át kutatott és
amelynek történészként is oly sokat köszönhet -

fejezte be megnyitó beszédét R. V árkonyi Ágnes

professzorasszony.
A kiállítási termet két olajfestmény uralja: II.

Rákóczi Ferenc és felesége, Sarolta Amália~
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A

paksi 

Pákolitz István
.V ál.osi Könyvtár

konferenciái

~

található: 1. Lipót leirata Árva megyének. A leirat
elõzménye, hogy 1701. április 28-án Rákóczit
lefogták a nagysárosi kastélyban, a császárváros-
ba hurcolták, és a jól ismert recept szerint valami-
féle felségárulási pert akartak eló'készíteni ellene.
Jellemzõ módon ugyanabban a bécsújhelyi torony-
szobában tartották fogva, ahol évtizedekkel ko-
rábban nagyapja, Zrínyi Péter töltötte napjait 1671.
április 30-án történt kivégzése elõtt... Ám bár-
mely kitalált történetnél kalandosabb körülmények
között az angol uralkodó, Orániai Vilmos, a po-
rosz király és a jezsuita rend segítségével, vala-
mint felesége szervezésében Rákóczi 1701. no-
vember 7-én megszökött a bécsújhelyi börtönbó1,
és Lengyelországba ment. A tárlóban látható Li-
pót császár-féle leirat kelte 1701. november 24.,
tárgya pedig, hogy a szökött Rákóczi fejére hat-
ezer forint vérdíjat tûz ki. A kiállítás fõ látnivaló-
ja azonban egy igazi ritkaság, a Nógrád megyei
Szécsényben 1705 szeptemberében tartott ország-
gyú1és Instrumentum Confoederationis Incly-
torum... kezdetû pergamen okirata --ezen az
országgyúlésen határoztak a "Szövetkezett Ren-
dek" II. Rákóczi Ferenc vezérlõ fejedelemmé
(dux)választásáról.

A most rivaldafénybe került történelmi kincsek,
Rákóczi-ereklyék a kiállítás bezárása után ismét a
zárt raktárakban lesznek ugyan elhelyezve, ám a
tervek szerint a tárgyakról készített felvételeket
hamarosan viszontláthatjuk az Akadémiai Könyv-
tár honlapján. Megjegyzendõ, hogya szécsényi
országgyúlés pátensét már 2001-ben kitettük a
hálózatra a Képes körséta a könyvtárban c. kép-
összeállításban -elérhetõ az MTA Könyvtára
honlapján, a Digitális gyûjtemény menüpont alatt:

http://w3.mtak.hu/www_root/OOOOOO/fotok/
rak.htrnl

Bánhegyi Zsolt

Ram ISTEN, igafságnak kút~feje, és
kegyelmefségnek ki~merithetetlen for~
ráfa! ki a' te parancColatidnak ófi'ényé~

tUl el-tévelyedett népedet, Czólgálatnak igájával
meg~Czoktad büntetni, hogy meg-tórven az <>
nyakának keménységét, minekutánna hozzád
folyamodik, a' mint büntetésben igafs~odat,
ur??' a' te engedelmefségedben éCmértefsea ~meg
vele ,'aló kegyelmefségedet.

A Pákolitz István Városi Könyvtár és az önkor-
mányzat október 7-én Deák -emlékkonferenciát
rendezett a városháza nagytermében.

A polgármesteri köszöntõ után Katona Tamás
történész Deák Ferenc és kora címmel tartott elõ-
adást. Szilágyi Márton irodalomtörténész Deák
Ferenc irodalmi kapcsolatait tekintette át. Banner
Zoltán mûvészettörténész a nemzeti mûvészet
legfontosabb alkotásait mutatta be, Cserna Anna,
a megyei levéltár f61evéltárosa Deák Ferenc tol-
nai és paksi kapcsolatairól számolt be.

A konferencia után került sor a polgármesteri
hivatal elõtt Gaál Tamás szobrászmûvész Deák-
szobrának avatására. Avatóbeszédet Katona Ta-
más mondott, a szobrot Kovácsné Szabó Csilla, a
Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma Mû-
vészeti Fõosztálya képzõmûvészeti osztályá-
nak vezetõje leplezte le.

A rendezvényen versmondóként közremú'kö-
dött Urbán Beáta, a Deák iskola jelenlegi és Vidá-
kovics Sámuel, az iskola egykori tanulója.

Október 13-án ünnepelte fennállásának ötve-
nedik évfordulóját a Pákolitz István Városi Könyv-
tár. Dr. Gerõ Gyula, a Könyvtáros nyugahnazott
fõszerkesztõje pillantott vissza elõadásában a já-rosi 

könyvtárak alapítására, Herczeg Agnes, a paksi
könyvtár nyugahnazott igazgatója az általa veze-
tett intézmény történetére emlékezett.

.
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Együtt a könyvtár régi
és mostani munkatársai

Széles Klára és
Pákolitz Istuán özvegye
a konferenccia

vendégeivel

Deák Ferenc szobra

Elekes Eduárdné, az Illyés Gyula Megyei

Könyvtár igazgatója Illyés Gyula-emlékplakettet
adott át Bézi Sándornénak, a paksi könyvtár
munkatársának.

Hajnal Jenõ, a zentai Thurzó Lajos Mûvelõ-
dési Központ és Könyvtár igazgatója dolgozatát
a szerzõ távollétében Bábi Csaba, a bácstopolyai
könyvtár fó'könyvtárosa olvasta fel.

Pákolitz István költõi munkásságát Tüskés Ti-
bor irodalomtörténész, szerkesztõ méltatta. A
könyvtár jubileumi kiadvány át, a Kézírást Széles
Klára irodalomtörténész mutatta be.

2003. 

november 18-án az Eötvös Loránd Tudo-
mányegyetem Egyetemi Könyvtárban Koncz Eri-
ka, a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumá-
nak helyettes államtitkál'a és dr. Klinghammer
István rektor nyitja meg a könyvtár újonnan ki-
alakított XVI-XVII. századi különgyûjteményét.

A közel 450 éves Egyetemi Könyvtár, amely-
nek gyûjteménye idõsebb, mint az ország legré-
gibb, folyamatosan mú'ködõ egyeteme, 1561-tó1
számítja történetét, amikor Nagyszombat városá-
ban az elsõ hazai jezsuita rendház s annak könyv-
tára megalakult.

Az egyetem 1635-benjött létre Nagyszombat-
ban, majd az intézmény és könyvtára 1777-ben
Budapestre költözött. A nagyszombati egyetem
mú'ködése során egy olyan egységes szerkezetû
és európai mértékkel is különleges értékû
különgyûjtemény született, amely ma a magyar
kulturális örökség fontos részét alkotja. A könyv-
tárban 168 kódex, 1150 kötet õsnyomtatvány,
mintegy 9400 XVI. századi antikva és tízezer
XVII. századi nyomtatvány található.

Az elmúlt három évben a könyvtár munkatár-
sai hosszas munkával válogatták ki a XVI. és
XVII. századi köteteket, amelyek most értékük-
nek megfelelõ új elhelyezést nyertek. Elkészült a
XVI. századi antikvák számítógépes nyilvántar-
tása, így ez a gyûjtemény, amelyekorszakból a
második legnagyobb az országban, ma már a
legkorszeruób módszerekkel kutatható.

A megnyitón dr. Szögi László fõigazgató be-
szél a könyvtár nemzeti kulturális feladatairól és
dr. Monok István, az Országos Széchényi Könyv-
tár fõigazgatója tart elõadást A könyvtári múzeum
cíffilnel.

A gyûjtemények megnyitásával egy idóoen az
Egyetemi Könyvtár kiállítótermében a XVI. szá-

zadi gyûjtemény legértékesebb darabjaiból nyílik
kiállítás, amely 2003. december l2-éig tekinthetõ
meg (hétfõtó1 péntekig 9 és 17 óra között).

A megnyitón az egyetem és a könyvtár veze-
tése felhívással fordul az egyetem tanáraihoz és
volt hallgatóihoz, hogy segítsék a nagy értékû
gyûjtemény egyes köteteinek restaurálását, javítá-
sát, értékükhöz méltó állapotba hozatalát.

Dr. Szögi László

fõigazgatóGutai István
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A Fõvárosi Szabó Ervin
Könyvtárról. Borsodban

Az Infonnatikai és

Könyvtári Szövetség
más könyvtári szerve-
zetekkel együttmû-
ködve elõször 1995-
ben indította útjára az
Összefogás a könyv-
tárakért elnevezésû
akcióját. A rendez-
vénysorozat egyik legfontosabb célja az volt, hogy
lehetõséget adjanak a könyvtáraknak értékeik és
szolgáltatásaik bemutatására. Ennek jegyében hív-
ta meg a Miskolci Városi Könyvtár József Attila
Fiókkönyvtára dr. Fodor Pétert, a Fõvárosi Sza-
bó Ervin Könyvtár fõigazgatóját. A Városi
Könyvtár központi épületében 2003. október 9-
én megtartott rendezvényen szép számú érdeklõ-
dõ ismerkedhetett meg a Fõvárosi Szabó Ervin
Könyvtár múltjával, jelenével és jövõjévei.

Az ország egyik legnagyobb kulturális intéz-
ményének a vezetõje rendkívül szemléletesen
vázolta fel a központi épület rekonstrukciós mun-
káinak szerteágazó feladatait. Az igényes mene-
dzser tudásával és tapasztalatával felvértezett ve-
zetõ elõadásából mindenki számára világossá vált,
hogy az elismerést nem adják könnyen. Fodor
Péter elõször a médiakapcsolat fontosságára tért
ki. A korábban készült és a közszolgálati televí-
zióban bemutatott néhány másodperces reklám-
blokkok bepillantást nyújtottak a régi és immár
csodálatosan felújított könyvtár életébe.

A fõigazgató úr ezután a Fõvárosi Szabó Er-
vin Könyvtár központi épületének átalakításával
kapcsolatos három fontos téma köré csoportosí-
totta mondandóját: szak1nai program, pénzügyi
források és kivitelezés. A három terület magas
szintû kidolgozása alapozta meg a központi
könyvtár épületének 2001. januári sikeres meg-

nyitását.
Elsó'ként a Papp István által megfogalma-

zott szakmai programot ismertette, majd a pénz-
ügyi források megszerzése érdekében folytatott
tárgyalásairól, lobbizásairól kaptak színes ké-
pet a jelenlévõ könyvtárosok. A központi épü-
let felújításával kapcsolatos feladatok harma-
dik, szintén összetett területe az építkezés irá-
nyítása és felügyelete volt.

Az elõadó azt a meggyõzõdését hangoztat-
ta, hogy a könyvtárnak az újjáalakítás alatt is
szolgáltatnia kell. Eltekintve egy néhány napos
bezárástól, a könyvtárlátogatók a felújítás tel-
jes ideje alatt igénybe vehették az intézmény

szolgáltatásait.
A hároméves rekonstrukciós munka sikeres

befejeztével, 2001-ben adták át Fõvárosi Szabó
Ervin Könyvtár Központi épületét, melynek a
csodálatos Wenckheim-palota ad otthont. Fodor
?éter említést tett arról a sajnálatos problémáról
is, amely beárnyékolta az épület átadása utáni
napot. A könyvtár teljes infonnatikai rendszeré-
nek összeomlása azonnali intézkedést követelt.

A központi könyvtár felújítását ismertetõ tájé-
koztatója után az elõadó néhány gondolat erejéig
kitért a fõvárosi hálózatra vonatkozó fejlesztési
elképzeléseire is. Egyes fiókkönyvtárak törzsláto-
gatóinak érdekei nem mindig egyeztek az intéz-
mény vezetõinek elképzeléseiveL A jelenlévó'k
számára világossá vált, hogy csak szilárd elkép-
zelésekkel és határozottsággal tudja egy jó vezetõ
a terveit végrehajtani.

A fõigazgató úr humán erõforrással kapcsola-
tos elképzelései már nem arattak osztatlan sikert
a közönség soraiban, hiszen magas elvárásainak,
amelyeket a kollégáival szemben támaszt, nem
könnyû megfelelni. A kiváló teljesítményért a
megfelelõ szintû jutalmazást tartja elfogadhatónak.
Az elõadó kiemelt jelentõséget tulajdonított a
dolgozók közérzetét befolyásoló munkakörülmé-
nyek megteremtésének, és meggyõzõdése, hogy
színvonalas munkát csak megfelelõ körülInények
biztosítása mellett lehet végezni.

A sok gonddal járó felújítás lezárultával a

központi könyvtár épületének megújult szépségét
és a bõvítéssel megnövekedett lehetõségeket nem-
csak az egyre nagyobb számban érkezõ könyv-
tárlátogatók értékelték, hanem az európai örök-
ségvédelmi szervezeteket tömörítõ Europa Nostra
tavasszal odaítélt díja is.

A mindvégig érdekfeszítõ, sziporkázóan szelle-
mes elõadás után néhány kérdés hangzott el a könyv-
táros kollégák részéró1. Például, hogy egy gazdasá-
gosan mûködõ intézményben a kultúra áruvá válik-
e. A Magyar Könyvtárosok Egyesületének Borsod
megyei Szervezete által támogatott elõadás után a
kollégák kicseréll1ették gondolataikat.

Gulyás Lászlóné
az MKE Borsod megyei Szervezetének

titkára

november. 
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Konferencia a 120 éves

Somogyi-könyvtárban

Régóta esedékes rendezvény helyszíne volt 2003.
október 13-14-én Szegeden a Somogyi-könyvtárHangoskönyvtára: 

az ország megyei könyvtárai-
ban mûködõ hangoskönyvtárak munkájának be-
mutatása, összehangolása és a mú'ködési, szerve-
zési problémák megvitatása adta a keretet a szak-

mai összejövetelhez.
Az alapgondolat megvalósítása akkor vált re-

álissá, amikor 2003 tavaszán az Egészségügyi,
Szociális és Családügyi Minisztérium pályázatot
írt ki a Fogyatékkal Élõ Személyek Európai Évé-
nek rendezvényeihez kapcsolódó programok tá-

mogatására.
A Somogyi-könyvtár minisztériumhoz benyúj-

tott pályázata sikeres volt, így a konferencia szer-
vezésének anyagi akadályai elhárultak. Az ese-
mény lebonyolításának idõpontja egybeesett a
fehér bot napjával és az Összefogás a könyvtára-
kért rendezvény sorozattal (melynek országos
megnyitója a 120 éves Somogyi-könyvtárban volt).

A konferencia közvetett célja az volt, hogy
felhívja a társadalom figyelmét a látás sérültek

könyvtári ellátásának lehetõségeire, problémáira
és az érintetteknél jelentkezõ igényekre. Célunk
volt még, hogy bemutassunk az esélyegyenlõség
biztosításához szükséges, a könyvtárak által nyújt-
ható eszközöket, dokumentumokat. A konferen-
cia közvetlen hatásaként elindult a párbeszéd a
megyei könyvtárak hangoskönyvtárosai között.

A részt vevõ könyvtárosok a megyei könyvtá-
rakból érkeztek Szegedre. Bár az országban en-
nél sokkal több könyvtár állományában található

hangoskönyv, mégis úgy gondoltuk, hogya
megyei könyvtári funkció lehetõvé teszi, hogya
rendezvényen elhangzottakról tájékoztassák eze-

ket a könyvtárakat.
A konferenciát a Somogyi-könyvtár igazgató-

asszonya, Szó'kefalvi-Nagy Erzsébet nyitotta meg.
Az elsõ elõadást dr. Bartos Éva tartotta Esélyek
és hátrányok a könyvtári ellátásban címmel.
Bartos Éva többek közt hangsúlyozta: az elsõsor-
ban a vak és gyengénlátó olvasók számára létre-
hozott hangoskönyvtárak speciális eszközöket,
dokumentumokat, szolgáltatásokat és a könyvtá-
rosok különleges felkészülését igénylik. A
hangoskönyvtárak mú'ködése nemcsak a kulturá-
lis tárca ügye, számíthatnak szociális intézmények-
re, alapítványokra, különféle civil szervezetekre
is. Ezt az állítást igazolja, hogy a jelen konferen-
cia támogatója az Egészségügyi, Szociális és
Családügyi Minisztérium volt.

A hangoskönyv mint dokumentumtípus ren-
geteg kérdést vet fel nemcsak a látó emberek
körében, de a könyvtárosokrészér61 is. Esetünk-
ben azonban inkább az elõállítása, pótlása, gyara-
pítása kapcsán merültek fel problémák. A ma-
gyarországi hangoskönyvellátás helyzete, nehéz-
ségei, eredményei címmel Parai Sándortól, a
Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szö-
vetsége (MVGYOSZ) stúdióvezetõjét61 hallot-
tunk elõadást. A felolvasandó mûvek kiválasztá-
sáról évekkel ezelõtt a szövetségben mûködõ bi-
zottság döntött. Ma már a budapesti hangos-
könyvtár olvasóinak kívánsága alapján szerzik be
a mûveket és olvastat ják fel a könyvtár stúdiójá-
ban. A részt vevõ könyvtárosok és látássérült
könyvtárhasználók kérdéseire és megjegyzéseire
reagálva Parai úr kérte, hogy ezeket az észrevé-
teleket gondoljuk tovább és folytassuk a párbe-
szédet a jöv6'ben is.

A vakok információszerzésének lehetõségei
címû szakdolgozatát mutatta be következõ elõ-
adónk, Várhelyi Eszter. A Braille-írás ideje lejárt,

állítja, amely kijelentését közvéleménykutatási
adatokkal támasztotta alá. Jöv6'be mutató elkép-
zeléseket, újításokat hallhattunk t61e, és bemutat-
ta a hibrid hangoskönyvet a jelenlév6'knek. A
speciális dokumentumok ismertetésén kívül hall-

hattunk arról is, hogy milyen lehetõségek rejle-
nek a számítástechnikában a vak és gyengénlátó

emberek számára.
A kétnapos konferencia elsõ napjának prog-

ramját dr. Bartos Éva vezetésével az egyes me-
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Csongrád Megyei S7.ervezetének titkára A látáss é-
rültek érdekvédelme Csongrád megyében címû
elõadásával. A vakok és gyengénlátók szövetsé-
gének múKödéséró1, a megyei szervezet és a
könyvtár kapcsolatáról beszélt. Az esélyegyenlõ-
ség kapcsán kifejtette, óK nem érzik úgy, hogy
igazán elõrelépés történt volna ezen a területen.

A kétnapos konferencia igazi értéke (a szak-
mai tapasztalatcserén túl) az volt, hogy az érintett
vak és gyengénlátó könyvtárhasználók az ország
hangoskönyvtárosainak adtak tanácsot, segítették
jövóoeni munkánkat, válaszoltak kérdéseinkre.
Csak velük lehet róluk szóló tanácskozást szer-
vezni, a véleményük, a témához való hozzászó-
lásuk, a munkába való bevonásuk eredményez-
het olyan elõrelépést a könyvtári ellátásukban,
amely színvonalas, minden igényt kielégítõ, az
esélyegyenlõséget biztosító lehet a jövóoen is.

Molnár Mária

gyei könyvtárak bemutatkozása zárta, majd Szõ-
kefalvi-Nagy Erzsébet végigkalauzolta vendége-
inket a Somogyi-könyvtár épületén és az Emlék-

könyvtáron.
A konferencia második napját Molnár Mária,

a Somogyi-könyvtár osztályvezetõje nyitotta meg
Hangoskönyvtár Szegeden és a könyvtárban mú'kö-
dõ Vakok Klubja címû elõadásával. Rövid történeti
áttekintést kaptunk a Szegeden 1981 óta mûködõ
hangoskönyvtán-ól. Molnár Mária felidézte a könyv-
tár létrehozásának körülményeit, az eltelt !öbb mint
húsz esztendõ fontosabb eseményeit, állomásait.
Végül beszélt az 1989-ben alakult Vakok Klubjá-
ról, s a jelen levõ tagok segítségével képet kaptunk
a kéthetente összejövõ klub életéról.

Kilépve a hangoskönyvtár falai közül, túl a ha-
gyományos könyvtári feladatokon, beszélgetés zaj-
lott a könyvtárak egyéb funkcióiról. Ehhez segítsé-
get nyújtott Klimász Sándorné, az MVGYOSZ

.
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Diakóniai Központba vittek minket. Ez nagyon
szép helyen volt, egy domboldalon, ahonnan cso-
dálatos kilátás nyílt az egész városra.

A vendégség elsõ napján a várossal, valamint
az intézménnyel ismerkedtünk meg. Marosvásár-
helyi útikalauzunk Spilmann Mihály volt (aki
egyébként a városi tanács kulturális tanácsnoka
is). A tékával szemben látható az egykori királyi

Kézbe vehettük Bolyai János levelét
a nem euklidészi geometria
feIfedezéséról

i
!

~~

Marosvásárhelyen járt október elsõ napjaiban az
Ady Endre Városi Könyvtár igazgatója és három
munkatársa (köztük jelen sorok írója), hogy vi-
szonozza a Teleki Tékában dolgozó kollégák jú-
niusi bajai látogatását. Az útról, valamint a rövid
ott tartózkodásról az alábbiakban olvasható egy
némileg szubjektív beszámoló.
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Odafelé, a Déván tartott rövid pihenõ után
Gyulafehérvárott volt egy hosszabb megálló, fel-
mentünk ugyanis a várba (aminek megtalálása
nem ment simán, mivel egy szál eligazító tábla
sem volt). Fent megtekintettük a székesegyházat,
ahol a Hunyadiak (János, öccse, valmnint László
fia) szarkofágja, Márton Áron püspök, illetve
számos erdélyi fejdelem (valamint hozzátartozó-
ja) és fõpap síremléke található.

Marosvásárhelyre érve a Teleki Tékában
Spilmann Mihály igazgató, valamint a nyáron
Baján járt kolleginái fogadtak minket. Az este
kölcsönös barátkozással, a júniusi emlékek fel-
idézésével (és természetesen némi vacsorával) telt,
majd késõi órán szálláshelyünkre, a "Bod Péter"
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kúria, mögötte pedig a gimnázium. (A kúria épü-
lete elõtt verték ki Sütõ András szemét az 1990.
márciusi pogrom idején.) Útközben láttuk a Tele-
ki-házat, melynek történelmi szerepe, hogy 1849-
ben itt tevékenykedett Bern József -és parancs-
noksága -, innen indult a fehéregyházi ütközet-
be, a nemzet nagy költõjével, Petõfi Sándorral
együtt. Láttuk a Bolyai Farkas Református Gim-
náziumot is, majd felmentünk a várba, ahol kí-
vül-belül szemrevételeztük a ma református temp-
lomként funkcionáló gótikus templomot. Lejövet
a városközpont következett, ahol rögtön szembe-
ötlött az 1925 és 1934 között épült (belül csak
1986-ban befejezett) hatalmas ortodox templom,
mely egyes részein minden évben új rézborítást
kap. Utunk során következett a Keresztelõ Szent
János Plébániatemplom barokk stllusú épülete. A
város egyik legszebb épülete a Kultúrpalota,

melynek lépcsõfordulóiban nevezetes magyar
személyeket (Jókai Mórt, Kossuth Lajost, Petõfi
Sándort, illetve Liszt Ferencet, Erkel Ferencet és
Munkácsy Mihályt) ábrázoló üvegfestmények
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ferences kolostor gyûjteménye, illetve az egykori
székelykeresztúri Unitárius Gimnázium tanári
könyvtára. A két Bolyai, Farkas és János emlék-
múzeuma is itt lelt végleges helyet. Az emeleti rep-
rezentáci6s tennekben kapott mélt6 elhelyezést Nagy
Imre, a Mûvészet Érdemes Mestere címmel ki-
tüntetett festõmûvész galériája, melyet néhány év
múltán megszüntettek. A Wesselényi- épületszárny
az 1970-es évekig lakott volt. A lakások felszá-
molása és a termek helyreállítása után ott rendez-
ték be az Akadémia helyi fi6kjának könyvtárát és
olvas6termeit, így ma már az egész épület a tudo-
mány szolgálatában áll, úgy, amint azt Teleki
Sámuel meghagyta: "... némi föltételek mellett a
honi tudománymíveló'k is használhassák".

Az alábbiakban csak példaként említek néhá-
nyat a téka kincseibó1, mert minden ritkaságot,
különlegességet, értéket felsorolni lehetetlenség.
A legrégibb kéziratos könyv a Koncz-kódex, a
XIV. században pergamen lapokra másolt latin
nyelvû Biblia. Ez a k6dex tartalmazza a hatodik

magyar nyelvemléket, amely Marosvásárhelyi
Sorok és Glosszák néven került be a köztudatba.
A könyv néhány lapjának szélére a magyar sza-
vakat és egy rövid, összefüggõ szöveget -a Bib-
lia néhány sorának magyar megfelelõjét, össze-
sen 55 szót -a XV. század elsõ negyedében
jegyezték be. Az intézményben 66 õsnyomtat-
ványt õriznek (1450 és 1500 között kiadott köny-
vek), a legrégebbi Galeotto Marzio Liber de
Homine c. munkája, melyet Bolognában nyom-
tattak 1475 körül (ebben a mûfajban "leköröz-
zük" ó'ket, ugyanis a bajai könyvtárban õrzik a
Magyarországon fellelhetõ legrégebbi õsnyomtat-
ványt, Plinius Naturalis historiae címû, Velencében,
1472-ben nyomtatott mûvét). A régi magyar nyom-
tatványok között tartják számon Apáczai Csere Já-
nos Magyar logikátska c. munkáját (Gyulafehérvár,
1654), mely az elsõ magyar nyelven írott logikai
tankönyv. Egyetlen csonka példány maradt fenn
Balassi Bálint Istenes énekeinek Bártfán a XVII.
században megjelentetett kiadásából. A Vizsolyi
Bibliáb61 két példánnyal is rendelkeznek. Különle-
gesség az amerikai Függetlenségi Nyilatkozat egy
példánya, melyen rajta van az összes -elsõ -kép-
viselõ aláírása is. Ennek idekerüléséról semmit nem
tudni, csak az biztos, hogy keletkezésekor elküldtek
minden jelentõs európai uralkodónak egy-egy pél-
dányt a nyilatkozatból.

A Bolyai-gyûjtemény legértékesebb darabja -

és kézbe vehettük! -az 1823. november 3-án

kelt ún. temesvári levél eredetije, melyet Bolyai János
írt apjának, Farkasnak, és melyben közli, "hogy
semmiból egy ujj, más világot teremtettem.. ." -azaz
a nem euklidészi geometria megalkotásáról ad hírt....
Osszesen mIntegy húszezer oldal kézirat maradt fenn
a két Bolyaitól. A dolgozószobaként berendezett
múzeumban õrzik a koponyájukat is. A múzeum
közepén látható (sõt, egy másik még köztéri "szo-
borként" is a téka közelében) a Pszeudoszféra, mely
kúphoz hasonló formájú alkotás a nem euklidészi
geometria bizonyítása. Itt van a korának legsokol-
dalúbb alkotója, Bolyai Farkas által készített fûtõbe-
rendezés, amely a radiátor õsének tekinthetõ. A gya-
korlatilag csak két nap alatt igazán elmélyedni nem
lehetett a két részleg gyûjteményeiben, ahhoz több
hétre lenne szükség.

(Az intézmény egyébként elég sanyarú hely-
zetben van, hivatalosan a megyei könyvtár egyik
részlegeként mûködnek, és ebból adódóan elég
mostohán bánnak velük. Létezik még a Teleki
Téka Alapítvány, melynek révén dolgozik ott az
egyik kollegina, de amúgy ez sem hoz több pénzt
a könyvtárnak. Az épület állaga hagy némi kí-
vánnivalót maga után, akárcsak a felszereltség.
Éppen október elsejéveI szûnt meg az internet a
könyvtárban, mert lejárt a szerzõdésük, ami egyéb-
ként is mindössze havi két egész óra böngészésre
jogosított fel -korlátlan levelezés mellett -, igen-
csak komoly összegért. Nagy szükségük lenne
pedig a netre a könyvállomány teljes feltárásá-
hoz, illetve a kapcsolattartáshoz is. Nem kellene
itt, Baján gyûjtést szervezni e célra?

A második napon délután rövid kirándulást
tettünk a környéken. Korondon némi "termékbe-
szerzés" esete forgott fenn, Szovátán pedig a
Medve-tó mentén tettünk egy kisebb erdei sétát.
Parajdon a híres sóbányát idõ hiányában nem
tudtuk megtekinteni.

Ami mindkét ott töltött estében közös volt, hogy
a vendéglátó lányok csodálatos ételeket ügyes-
kedtek össze vacsorára, ami alatt-után folyt a
"szakmázás".

Szombaton indultunk haza. A visszaúton is-
mételten "gyönyörködtünk" a Torda elõtt látható
"csodálatos" rroma (ez nem elírás, odaát a helyi-
ektól való megkülönböztetés végett két r kezdõ-
betûvel írják õket) pagodákban, melyeket nem
használnak, mögöttük a nyári konyhákban, illet-
ve viskóikban laknak, és csak lakodalmakkor
veszik igénybe a kínai stílusú épületeket.

Zalavári László
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tagjaik nevét és elérhetõségét megtalálják az IKSZ

honlapján (www.vein.hu/library/iksz) vagy meg-
tudhatják a titkárságtól.

A Liszt Ferenc Zenemûvészeti Egyetem és
.a Magyar Rádió együttmûködési szerzõdést
köt. A megállapodás alapján az egyetem hozzá-
járul ahhoz, hogy az általa 1994 óta használt
ALEPH integrált könyvtári rendszer kottatári
vonatkozású részeit a közszolgálati rádió Archí-
vuma számára számítógépes úton hozzáférhetõvé
teszi, amiért cserébe hasonló jogosultságot kap a
rádióban telepített adatbázishoz.

A Tudományos és Mûszaki Tájékoztatás
(TMT) 50. évfolyamának megjelenése alkalmá-
bóljubileumi ülést tartottak november 3-án a Bu-
dapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyete-
men. Az ülést levezetõ Dippold Péter köszöntõ-
jében kiemelte a lap igényes gyorsaságát, mellyel
a legújabb tudományos eredményekre reagál.

Dr. Horváth Péter igen alapos elõadásában
(Az infonnációtudomány jelene és jövõje) javas-
latot tett egy új szakkifejezés, az 'infológia' beve-
zetésére.

Értekezése tulajdonképpen annak a cikksoro-
zatnak a folytatása volt, melynek Az információ-
tudolnány történeti háttere címmel megjelent ré-
sze kapta a TMT 3 év 3 legjobb cikke versenyé-
nek elsõ díját. A második helyezett Ungvári
Rudolf, a harmadik Tószegi auzsa írása lett.

Papp István általában a szakmai folyóiratok
problémáit, feladatait fejtette ki mindenre kiterje-
dõ figyelemmel, sok megszívlelendõ jó tanáccsal
fûszerezve elõadását.

A jó hangulatú találkozó végén elõfizetéseket
sorsoltak ki azok között, akik szavazataikkal részt
vettek a legjobb cikkek kiválasztásában.

Az Informatikai és Könyvtári Szövetség el-
nökségének és képviselõ-testületének~ november
12-ei ülésén az elsõ téma az áfa-törvény módosí-
tása volt. A szövetség elnöke beszélt arról, hogy
milyen jelentékeny összeg kiesését jelenti ez a
könyvtárak mú'ködtetésére fordítható keretbó1, és
hogy a várható állami kompenzáció ezt feltehetõ-
en nem fogja fedezni. Ezért az IKSZ nevében
levelet írt az ágazati miniszternek és az Ország-
gyú1és kulturális bizottsága elnökének, melyben
a támogatásukat kérte a probléma megoldásához.
A lehetõséget az érintettek a költségvetési tör-
vény módosításában látják.

Felhívta a figyelmet arra is, hogy a kompenzá-
ció eljuttatása a könyvtárakhoz akadályokba üt-
közhet, ha ezt a pénzt az önkormányzatok nem
címzetten kapják.

A jövõ évi béremelés is nagy gondot jelent az
intézményeknek, hiszen annak fedezetét csak el-
bocsátásokkal tudnák elõteremteni. Az ügyben
közös fellépésre van szükség a Magyar Könyvtá-
rosok Egyesületévei.

Az IKSZ együttmûködési megállapodást köt a
Regionális Fejlesztési Holding Rt.-vel, ami lehe-
tõséget nyújt majd arra, hogya kistérségi könyv-
tárakat bevonják a regionális fejlesztésekbe. Ez
egyfajta kiutat is jelenthet ezeknek az intézmé-
nyeknek, de ennek érdekében feladatokat is kell
vállalniuk.

A könyvtárosképzés problémáinak megoldá-
sához hozzájárulhat, ha az IKSZ megfogalmazza
a munkáltatók elvárásait. Szükség van egy felmé-

résre, amelybõl kiderülne, hogy pontosan milyen
ismeretekre volna szüksége egy frissen végzett
könyvtárosnak ahhoz, hogy megfeleljen a mai kö-
vetelményeknek, s az is, hogy a valós helyzet mit
mutat. Ennek ismeretében lehet majd megbeszé-
léseket kezdeményezni az illetékesekkel.

A testület döntött arról, hogya szövetség de-
cember 12-én a Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár-
ban 11 órától közgyûlést tart, elõtte pedig -10
órától -ugyanott vezetõválasztás lesz a Tudomá-
nyos és Szakkönyvtári, valamint a Városi Könyv-
tári Tagozatban. Kérjük az IKSZ tagjait, hogy
adják le jelölésüket a jelölóoizottságok tagjainak!
Mindhárom választást külön bizottság készíti elõ,

Október 30-án elsõ ízben adták át a Magyar
Könyvtárosok Egyesülete által alapított Füzéki
István-emlékérmet bensõséges ünnepség kere-
tében, az Országos Széchényi Könyvtárban elhe-
lyezett Füzéki-emléktáblánál. A kitüntetést nem
utolsó sorban a Könyvtárosok kézikönyve szer-
zõjeként és szerkesztõjeként szerzett érdemeiért
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Ritkaságok a szélesebb

olvasóközönségnekNovember 5-én emléktáblát avattak a Csor-
ba Gyõzõ Megyei Könyvtárban Weöres Sán-
dor születésének 90. évfordulója alkalmából. A
könyvtár megalakulásának hatvanéves jubileumára
és Weöres Sándor tiszteletére kiállítás is nyílt a

könyvtárban.

A III. évezred reneszánsz embel
a Kossuth Kiadó és az Országo~
hasonmás sorozatát, az Amor 1
amelynek elsõ kötete, Decsy Sd!

Az Országos Pedagógiai Könyvtár és Mú-
zeum Könyves Kálmán körúti épületében várha-
tóan február végéig látható a"... színes tintákról
álmodom" -írószerek és rajzeszközök címû kiál-
lítás. Ugyanott tekinthetõ meg az Orbis Pictus
címmel bemutatott anyag is.

Az Országos Idegennyelvû Könyvtárban a
Határtalan Európa címû sorozatban novemberben
Ahány ház, annyi szokás címmel Nagy-Britannia
és frország, decemberben a "legfinomabb borok
és sajtok hazája", Franciaország mutatkozik be.

A Kovács Máté Alapítvány közleménye. A
200 1-ben közhasznú fokozatot elnyert Kovács
Máté Alapítvány kuratóriuma ezúton köszöni meg
mindazok támogatását, akik a 2002. évi személyi
jövedelemadójuk egy százalékát az alapítvány
adószámára utalták át. Az összesen 72 944 forin-
tot az alapító okiratban meghatározott céljaink

megvalósítására fordítjuk.
A 200 1-ben az alapítvány javára felajánlott össze-

get a kuratórium által a könyvtár-infonnatika szakos
egyetemi és fõiskolai hallgatók számára Kovács
Máté életmûvéhez kapcsolódó témákban meghirde-
tett pályázat nyerteseinek jutahnazására fordítottuk.
(Hangodi Ágnes kuratóriumi titkár)
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szítünk róluk. Elüször mikrofi!. '

mct AttúI folÓnagyitástldlct ai-
últatni, .mdy szak szakmai köt!Jcn
tanulmiDyozhat6. Az ~OInányvtdcl.1nn~ awnban Intm ..a mana~g l'EinUbb swfEalmawtl módja.
hantm a digitális múnlatkbzílts Ez azonban komoly
költstgckkcljjr. A ntmmi könyvttr iJy.n jcllegilgond
;.inak myhitbtK IS szolgAI könyvritkasigaink hason-
~s kiadásának új Icrvc A könyvtir kiválasztja. mcJy~
azok a köldCk, amcly.kcl mindcl~rnn meg kdl menlc-
ni. dc az inthmtnynck nincs ptnzc ,digitális fddolga-
dsra A kiadó a sajtl kõhstgérc dvtgC"lIdí CZI a mun-
Ut.dcadigitali7Jltmásnl'l jogai a ncmutikönyvtimál
maradnak. Az inltznltnycn hclül. dc az inlcmdm is
ht.ki lanulmtnynzhalja .,.kel a digilali7Jlt ~Iozalo-
kal. hiszen a m4s01at j" k"zlulajdon. a~r az craieli
köl'yvrilka..~ Az C7cr-elCr ptldányban ~Iotl
bililiofi1 lciadványnk mellett olvcn-otv," ptldinyban
mcgjclcnilc .sorourb. IdvCII titka$ágok cgymrobb.
mondjuk Igy: pipcrbaCX vállor.ta is. ha a kultusztirca
segíl. a ludo~nyos könyvtirak kapjak meg ezeket

BoIdDRabb onz4l11Jkban fd/lmnóllg ncm k,1/ rgy
ncmz,ti konY"'drnak magdn"k R"ndD,kDdnia DmlL
hpgy az aIapmö jt'lada"IkDt üg)"' fdgd5Dk rMn maga
,,/dia mig Il,.. 'ztgény ',n 201 szükt6napjdra az az
inltzrnil1y. a'"'",t a IIDlr)'l"'nalÚ' böknú grdfSzldil-
nyi mmr alap11DU?

A nemzeti könyvtir 2002 tvi ~"mtnygyarapílisi
kcrclC nem tit, ti a hanninanillió fotintol. A kis ptj-
dinyszán1ban kiadOII AmDt librorum tvenjonli ntgj'
köldM szjmitúaink sutinl k6rillbdúl kttmillJó fo-
rintot nye1lletl1nk. Ntm nagy ptnz '" mondbatja btrki.
amÜtor egy Vörösmarty MihiJy-káinltlt li=ntgj'
milliót k/mtk. De több fontos os hUnyzó rtg; könyvet
vásároUlalunk belmc. Ez azonban csak az cg)ik nyeret-

Állást keres. Pályakezdõ 23 éves nõ vagyok,
könyvtáros (infoffilatika szakirányú) diplomával
(Eger, Eszterházy Károly Fõiskola, 2003 júniu-
sa) állást keresek elsõsorban Egerben és vonzás-
körzetében. 2004 júniusában népi játszóház ve-
zetõi, 2005 júniusában pedig közmûvelõdési szak-
ember képesítést fogok szerezni. Kiemelt érdek-
lõdési köröm: szolgáltatástervezés, kreatív felada-
tok, kézmûves foglalkozások, táborok szervezé-

se, megtartása.
Verebélyi Judit Ágota
Tel.: (20) 201-3431
Cím: 3300 Eger, Malomárok u. 10. 5/35.
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N 'és is, oz egyáOrt UZkötcttSfc 'erveutt soro.
u, egy.. do"bjoinok 1" honni_cur 10.
riot 19oz, ctt" OZ Irt" n,m csupjn ritka

s7ip könyvn,k 1... a tulajdonosa, d, ö,t)kOs vásjrllsi
kodvnmrnyha juI a kiodónál, ..ingyen Itph't bt a
ntmuti könyvtár olvasdt.nntb., OOItwu., hangv"
smra" Drcsy Sdml/,1 kbn)'Ytt oz 1738 ból való Ma.
gyor Krónika kövni, iZ!' Magyar Wbamestmtg köny.
v, (Btcsbtn adták ki nttn,' n}'CI"" Im.btn). vala.
mint a Bajza )ózsrl-ftl, Üj Plu!orch (P"t, 1845), .min.
d.. korok.. n,mut.lltghfr...bb Itrflainak.. ooigy"-
inck ara ..&traFIva1" A több ro, krvmn sorozat
...\l,m; t. gWasjgi hiSZMról oz O"rógos Sdthtnp

IKönyvtir (OSZK) IcIig.tcljjvol, dr Monok jjlVd"naI
btszllg.nünk

-A KnSSUÓ\ KIadótól .unnazik az ötkt, bögy k-
gy,n olyan blDliofu sorozat, am'~t "hol& ...btrtk a
kinCSgylljl" saándiliva! vásárolnak meg -mondja a
f&urk..tt6i fdadatokat is djltó 16"_tó. -Ám a ki-
adó munkatlrsai v Ors7jgos SUmtnyi Könyvtárral
kötöseo ö!lölttk ki, bögy ,drjp könyvtk mtgvlsárlói
a n,mzni könyvtlr (jn~tói kgyen"'- Szakmailag
alapvcl6 probItma, hogy a ritka, rtg; könyvok á\lorol
nyit fizikai tndtmbtn is n"'8 k,\l clrizru f-'&órcs,bb
k6d"ünk a XII sú7~dblj/ való At oIv.,l,i furgalolnból
"~csm ki kdJ vunni &ct, tanaImukat ,;.ront
kötrc k.n adni At ,Jsó l/l'" ,"nrk oz ,1I,nlmondásos
h,IY'Llock aldoldásjro az. bögy másolatokat kt.

c.'!f"~'-
Cc"

rének szdnja

;SzéchényíKönyvtdr
'íbrorumot,
71uel mûve mdr kézbe vehetá:

~-
I s' a kbnyvúmak A sorozat kötct.inek vásúlóiból aIa-

kuM Amor Librorum Klub olyan Umagal6i köri biZlo-
s".16Im-uI6lm az Om.!sos Srichényi Könyvlár száW-
ra, ~yrt nagy Is kritikus piIIanslokban IJiZlon .ú-
m!that az inltzmtny Mostanában bukkan. Iti ptldául
Londonban ogy magysr vona!kw,ú, SÚ%tiz darabos
ItrktpgyOJltmtny,kiltncvtn közú!iik nina"'tga ntm-
uli könyvlárbon Ptdig jó volna, ba a lul.jdonunkban
Itb-, mm valamtnnyi a Kálpál-~nctt mutatja a

I XVII súudl6la XIX-ig. Az t!adó magyar s,ármm.ú,
a b"kmltási ár Id/trt odaadná gyftjltmtnyft s~ja
ntmIdi könyvlj~oak Stm a kullusztárának, ""' az
inlémltnyntk nincs awnban 1fzmi11i6 (orintja (!) t ctI-
ra Mún l.bál nom s7.ámithalunk, minI i"'8Y a jdtnlt
gi limogat6i köoi1nk ös"'""ja tIl a volla~pptn ntm is
;.ltntós ÖS5U8'l16 volna, ba idóvd az Amor Librororn
Klub tagjai kapcsolatba k.riiIntntk az Or,zágos SUcht-

I nyi KbnyYtár borátj kbrtvtl OlY" trttlmistgitktllisz
ItU1c1"nk c körbm, akikntk ogy rb" ma nJár IthctÓl
tmb.r. Ntkik kbszönhct6, i"'8Y az~lománygyanp!tás-
r. kapott központi Umogatást tv; liunktl-liunölmilll-
6va! mtg ludjuk toldani Súchtnyi-ktliratokal. rtgi
mappákat vásárolhattunk a barili kör ~dúos ItVt-
k.nystgtntk koS7Ónhtl6tn

-f"""6, 'ónt"dmi múlITa viuzaltkint6 mAKY"rct-

gtk arr61 panaszkodtrak. hogy. Ill. t...I.d gazdog ma-
gy'lja, múld diVQ,Dkr. kóhik p/tUükt' Mibó1 gandalj.
a: Amar librnrvm j6sztrttSZCó)t. hogy 1m DIInfi tmbtr
M'gya,"m6gan, aki"tk mtgdabagtalj. a",;,tI tgy-tgy

gya"yöni k.",..?
"" .,. --'_:'~~~...:::"-.

'., .:::.:,,~;
':'",::'~-
.,:..~.".,.:"

., .-.'.-.'
:,: .'";;.;;~--, ,hlstórl'j't' , 792-ben adtak kl

-Virigkodl éli I hasonm" kiad6s, kis.bb kiadók is

~Ullkoznlk lilki.. rtg; dokum,ntumok soksw""ilj

sára A nonlZtt, könyV1ir honlapot itt..;"n ,'a!amonnji

h,sonmj, kild~nynSl, könnY'n ki kht1 tchb dcrllmi,

mi jol,nt mrg tddog IZ 1800 elllll; könY\1itbságnkMl,

és muwro Iránnlk " bd,kllIdb MIgjnak o Srkhé-

nji KönyV1imlk í, vin mj,ik hihliofd soro,,"o, a Vince

Kildóva! kÖ2ÖsrO odjuk ki I Gyö~ I oonZd;

konyV1irhdl dma soroUlnl Igy id,n' mrg aJapíló ok-

irl'unk, IZ OmIgyIr Mrna-sirlk>m rgy~po' hlsonmá-

SI, I világon mi,lI!óo= rgy példwybln ittui5 .!sII

lJrokuJ..lIsnyonJllrvjny hasonma.., IZ Orbis Pictus

br..wi kildlsánlk nJáSl A d.breccní nyomdjvll ép-

pl'" nlpokbon hltároZ1uk ,1, hogy közé,!k",; kód,x,k

hasorunis kiadisjh, "'rnnM brlcvjgni Az Amnr

líhrorumnlk md"uI mtgvln IZ I VIdua, hogy I ma-

gj..r tönénelom ..I magyor nY'lvQ looomAnyosság

allproQv,il kJv~nja a gyajtök k,zétx adni.

-A X\'1II. 51ÁZOdi magyor nydv ts tudomdnyoS$dg

sok nttb.n mig a szaktmlrt alaposabb ismtrói szdnuf,.

is magyord,.,," szorul Az Amor /ibrorum mDjdDni tulaj-

donosai kézI axorlban föllehtt6!tg szip szdmma/lLszn,k

o.(s;dark ;. Ki "'gy mi igazlrjD el tik", hogy nagy pio

zen vrn kön)wkcl alvasni is t.djdk, nc csak bir1o!o/ni!

-Errdl1i dktp1tltsünk SUMI minden kildviny-

bo, IZÖvcgmogyorú.ó, -/nclmrze 'a"uI,n'n)1 fílztönk

",Ini, o kiodó"""b.".., nom Ijll2 jónlk Közös cull-

lirozjssalllg)' döntöttünk lehjt, hogy I tizedik Amor

!ibsorum kö"yv mrgiel,nése utú, kiadunk rgy Ilnul-

m'nykel"", om,ly vll2m.nnyi hlsonm's kötntel

kapcso~t"' mQvrledéstönén'ti ..filológiai ktrd..r.

váJI",od
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A Jóv6 iv tav8$lira -a k6t
tárca közö. finanszíruzá..
b8I\ -kIadJák Bart6k Béla
szlovákJa I n6pdalcyOJtését
Hlller I.tvin macyar 61
Rudolf Chmel "lovAk kul-

turi!" minINter mepll..
podán aJapJAn.

Mrgállapodtunk arról,
hogy az ~ddig kiadatlan
egykori Bartók népdalgyfij-
t~ményt, amelyr! BaMók
Béta m~g ifjúkonban gyfij-
tött össze. közös finanszíro-
zású kotetben kiadjuk -kö-
r.ölt~ HiIl~r István. Utalt ar-
ra. bogy a sok száz oldalnyi
dokum~ntumot jelenleg ol
S7.lovák NelIlzeti Könyvtár
õrzi. A kulturális miniszl.er

magyar kulturális tárca fi.
nanszírozza. A felújítás
hozzávetólegt'st'n 10 millió
forintos té\eltjt'lt'nt a Nem-
zetí Kulturális ÖrDk5ég Mi.
nisztériumánik (NJCÓM)
jfgyt'zte meg. Szólt arTÓI is.
hogy megbeszrl~sükón
dóntötttk arTÓl: míndket.
ttn ösztonzik a szlovák-
magyar. magyars7Jovák
nagysz6tAr elkrszitését.
Hiller István reményei sze-
rint a nagyszótár 200~. má
jus t.jpre.azunió~c.satbkcr
%ás ('Isó évfordulöjára elké-
szulhet.

A sz6tár összeállítását.
ki~dását a két miniszté-
rium 50-50 5záulékba,n fi.
nanszírozza. (MTI)

szólt arr61. hogy Rudolf
Olmel igé~tet tett .[Ta: az
eredeú anyagok másolatát
eljutlatja a magyar kulturá-
lis tárcáho1. Hi!lpr István a
gyûjteményt a Magyar Tu-
dományos Akadimia üne-
tudományi Intézetének ad-
ja ál kuu~sra.

Hiller István kozõlte:
szlov~k kollégájával meg~.I.
lapodotl arról is. hogy a jö-
vö m Balassi Bálint emlék.
tv ús1.teleté~ közös finan-
s1.íroúsban felújítják a köl.
t6 szlovákiai nyughelyét é$
az annak közelében I~vö
templomot.

A rekonstrukciót kéthar.
mid aranyban a $1.lov~k,
egyharm;ld mzben pedíg a

november. 4Könyvtóri Levelezõ/lop. 2003

Megállapodtak a kultuszminiszterek
Budapest (mti) -Hi/ler lst~ Bartók Béla mélf ifjlí korában
,'án magyar és Rudolf Chmel ?ytijtött iis$ze. kö;:ösfinans:;íro-
!Ozlovák kul1uráli~ mini"z.tcr =ÓSI; kötetben kiadjuk" .-köz.öl.
m~gálIQpod:i!iu alapján ajövó év te a miniszter. Hiller István utalt
tava~,.árCl -ct két tárca köz.ös fi~ alTa. hogy a sok száz oldalnyi
nan$zírozásában -kiadják dokumentumot jelenleg a Sz.lo
Bartók Bi/a szlovákiai népdal- vák Nemzeti Könyvtár õrzi. A
gyûjtését. kulturális miniszter szólt arról,

Híller I$tván a Magyar Nem- hogy Rudolf ChmeJ igéretet tett
uti Múzeumban berendezett arra: az eredeti anyagok másola-
Fóúri terilékek az. Andrássyak tát eljuttat ja a magyar kulturális
asztalán t:ímú kiállítás megnyi- tárcához.
(ója után tárgyalt. erról- és több. Hiller IstVán köz.ölte: szlovák
már korábban egyeztetett pro- kollégájával megállapodott ar
jektról -szlovák kollégájával. rój is. hogya jövó fvi Balassi
"Megállapodtunk arr61. hogy Bálint emlékév tíszteletére kö-
az eddig kiadatlan egykori Bar- z.ös finanszírozásban felújítják a
tók-népdalgyújtemén)", amelyet költõ nyughelyét.
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A Külügyminisztérium részletes pályázati felhívása és ûrlap a Magyar
Közlöny 2003/123. számában is megtalálható.
A pályázat célja, hogy teret adjon azoknak a kezdeményezéseknek, melyek a
hazai lakosság EU-s tájékoztatását és a tagságra való sikeres felkésmlést szolWják.
A kiemelt célcsoportok: a fiatalok, a vidéken élõk, a nõk és a nyugdíjasok.
Támogatott tevékenységi körök: Az érdeklõdõk elõadások, lakossági
fórumok, konferenciák, oktatás, kiállítások szervezése, idõszaki kiadványok
megjelentetése, médiaprojekt, illetve bánnilyen, a bevezetõben említett célok
megvalósítását szolgáló ötlet megvalósítására pályázhatnak. .
A pályázónak rendelkeznie kell az igényelt támogatási összeg minimum
15 %-ának megfelelõ önerõvel, kivéve, ha az igényelt támogatás összege a
300.000 Ft-ot nem haladja meg.
A támogatás összege kizárólag akkor használható fel az egyes költségek után
járó áfa' kifizetésére, ha a támogatással fedezett tevékenységgel kapcsolatban a
KedvezményeZett áfa levonására vagy visszaigénylésre nem jogosult.
A benyújtott pályázatokat a Külügyminisztérium illetékes munkabizottsága bírálja
el folyamatosan, a pályázatok beadását követõ ülésen. A Külügyminisztérium
az ert?dményrõl a döntést követõ 10 napon belül írásban tájékoztatja a pályázót.
A pályázatok beérkezése folyamatos, végsõ határidõ 2004. február 1. A
projektek megvalósítását legkésõbb 2004. május 31-ig kell befejezni.
Postacím: Külügyminisztérium EU Kommunikációs és Társadalmi Kapcsolatok
Fõosztálya, 1027 Budapest, Bern rkp. 47.
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RENDEZVENYNAPT AR 2003.

Infannáció
Fonyó Istvánné
Fülöp Ágnes
Ásványi Ilona

Idõ
Xli. 8-10.
Xli. 12.
Havonta

Helyszín
Bp. Kongr. Közp.
FSZEK, Bp.
Országos Katolikus
Gyûjteményi Közp.

Téma Szervezõ
DAT konferencia MA TISZ
IKSZ közgyúlés IKSZ
A kulturális örökség Egyházi Könyvtárak

Egyesülése

Felhívjuk minden kolléga figyelmét arra, hogy ezt a rovatot folyamatosan közölni kívánjuk,
mindig hozzátéve az újabb rendezvényeket, illetve jelezve a váJtozásokat. Ezért kérjük, országos
érdeklõdésre számot tartó, tervbe vett rendezvényeikr61 idõben tájékoztassák a szerkesztõséget,
még akkor is, ha az idõpont, a rendezvény témája vagy akár a helyszíne sem végleges. Csak így
érhetjük el azt a célt, hogy ne zsúfolódjanak egy-egy ,jeles" napra a szabna fontos eseményei.
A pillanatnyilag még bizonytalan adatokat d61t betûvel szedjük, az áttekinthetõség kedVéé~
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