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Petrofor és sparherd*

A Magyar sajtóbibliográfia 2001, alcíme szerint

A harmadik évezred elsõ évének magyarországi

periodikumai címû kiadvány – ritka az ilyen pon-

tos adatszolgáltatás – 2002 júliusában jelent meg.

Jó ideje tehát. Olyan jó ideje, hogy a téma iránt

csak viszonylag felületesen érdeklõdõk is szinte

bizonyossággal kézbe vették, mert vehették már.

Az itt jelenlévõk, bizonyos vagyok benne, hogy

kivétel nélkül, mindannyian rongyosra tanulmá-

nyozták. Fölöttébb komikus ambíció lenne ezt a

kiadványt itt és most, és éppen önöknek bemutat-

ni. Korántsem olyan jó ideje, mint maga a bib-

liográfia, de úgy, hogy szintén mindenkinek a

kezébe kerülhetett mostanáig, megjelent az az

ismertetés, szinte tanulmányértékû recenzió is,

amely abszolút tárgyismerettel, a dolog meritu-

mának és mivoltának elsõ kézbõl való ismereté-

vel szólt a kiadványról. Természetesen Fügedi

Péternének a Könyvtári Figyelõ 2003. évi máso-

dik számában napvilágot látott írására gondolok.

Ez az írás nemcsak igen pontos történeti, sajtó-

bibliográfia-történeti kontextusba helyezi a mun-

kát, nemcsak annak mintegy komparatív elemzé-

sét nyújtja, de szól a vele kapcsolatos összes fel-

merülhetõ szempontról, szakmai kérdésrõl, sajtó-

történet-bibliográfiai aporiáról is. Mi marad te-

hát az önök elõtt álló elõadónak? Nyilván valami

sokkal-sokkal komolytalanabb dolognak az elvég-

zése, vagy legalább megpendítése. Elõre is elné-

zésüket kérem, hogy egyáltalán volt merszem

vállalni az elõadást.

Talán azzal kezdeném, hogy emlékezem. A

hetvenes évek elején hatalmas viták folytak a

helyismereti bibliográfiák kapcsán, ürügyén. El-

sõsorban szerkezeti kérdések taglalására és vérig

menõ vitatására került sor. Olyasféle dolgokon

mentek ölre a résztvevõk, a szakma nagyágyúi,

mint hogy milyen szerkezete legyen annak a re-

ménybeli, majdan, vagyis soha el nem jövõ

szuperhelyismereti-szuperhelytörténeti bibliográ-

fiának. Idõrendi legyen-e, avagy tárgyszerinti, ha

az elsõ, akkor milyen idõrendiségû, ha a máso-

dik, milyen tárgycsoportonként. Kombinálja-e az

idõrendet a tematikussal, avagy tartsa tisztán a

profilját, netán a tematika egyes csoportjaiba lopja

be az idõrendet stb., stb., stb. Ha a vita már-már

késhegyre menõvé vált, általában szólásra emel-

kedett Horváth Tibor, és közölte a minden egyes

ilyen alkalommal megrendülni látszott, felhábo-

rodott és/vagy csodálkozó, hitetlenkedõ és/vagy

megbotránkozott hallgatósággal, hogy az egész

vitának az égvilágon semmi értelme, ma már (il-

letve inkább holnap) semmi jelentõsége nem lesz

a szerkezetnek, az adatokat, információegysége-

ket be kell hajigálni abszolút összevisszaságban

egy zsákba, majd a számítógép abban a rend-

ben, azon szempontok szerint keresi és hozza ki

õket a zsákból, amelyben és amelyek szerint az épp

aktuális használónak, érdeklõdõnek szüksége van,

lehet rájuk. Azt is bizonyos kéjjel közölte a hallga-

tósággal, hogy egy-egy ilyen zsákból annyi és olyan

bibliográfiát, bibliográfiai kiadványt lehet le-, illetve

kihúzni, amennyit óhajtunk. Hogy hic et nunc, azaz

ott és akkor mégiscsak milyen bibliográfia lenne a

leginkább adekvát, arról egyetlen szót sem mondott

Horváth Tibor. Azóta persze…

Azóta persze megvannak a zsákjaink. Nagy

Anikó, pontosabban Nagy Anikóék épp most

pertraktált bibliográfiája sem önálló létezõ, egy

adatbázishoz képest, egy adott zsákhoz képest

beszélhetünk csak ontológiai státusáról. Ha nincs

az IKB - Magyar Periodika Adatbázis (megfelelõ

honlapcím, menüpont és fájl mindannyiunk fejé-

ben, naprakészen), nincs a Magyar sajtóbibliog-

ráfia 2001. No és? Ezzel, pontosabban az adat-

bázissal minden megoldódott? Úgy, akkor és azt

húzunk ki belõle, amit akarunk? Ma egy ilyen

összefoglalását, bemutatását, felmutatását az év-

ezredindító hazai idõszaki sajtónak, holnap egy

másmilyent és így tovább? Nyilvánvalóan nem,

és talán elsõsorban nem is a sanyarú gazdasági

körülmények, a pénz szorítása miatt. Elsõsorban

egészen más okokból. És azt hiszem, éppen itt

* Elhangzott a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Bibliog-
ráfiai Szekció alakulásának harmincéves évfordulója alkal-
mából rendezett jubileumi ülésen, Debrecenben, 2003.
november 20-án.
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van az ugrópont, ahogy manapság a punctum

salienst komikusan mondani szokás. Mert az per-

sze igaz, hogy egy jó, egy kiváló adatbázisból

kiadványok szinte végtelenje húzható le, és afelõl

sem lehetnek kétségeink, hogy az IKB – Magyar

Periodika Adatbázis igen jó, sõt kiváló, ámde mi

azt is szeretnénk tudni, milyen bibliográfiát aka-

runk belõle, általa, hozzá képest csinálni. És tény-

leg! Milyent?

Erre csak akkor kísérelhetjük meg a választ,

ha tudjuk, kinek, kiknek készül ez a bibliográfia.

Nagy Anikóék bibliográfiája, annak a Guinness-

rekordok könyvébe illõen rövid, szinte már szemte-

lenül, kekken és kihívóan rövid elõszava errõl egy

szót sem mond. Nekünk kell kitalálnunk, kiknek is

készült, miért is készült ez a bibliográfia.

Persze nem baj, ha ezt nem rágják a szánkba.

Nem a találgatásoknak nyílik itt meg tágas tér

(nemcsak azoknak), hanem a valóban figyelmes

bibliográfia-elemzésnek is, a dolog merituma át-

gondolásának is. Magam azt hiszem, és ezt a

hiedelmemet szeretném megosztani önökkel, hogy

az ilyesféle bibliográfiák a kiskorúak és a dilet-

tánsok számára kell hogy készüljenek, és azok

számára készülnek is valóban. Mielõtt szúrósabb

szemmel néznének rám Nagy Anikóék, és mielõtt

túlontúl kedvére valónak mutatkoznék ellendruk-

kereiknek, meg kell mondanom, hogy nem a

minden szempontból kiskorúakra, dilettánsokra

gondolok. Annak idején némettanárom határo-

zottan megtiltotta nekünk, hogy dolgozathoz, akár-

mihez a Halász Elõd-féle nagyszótárt használjuk.

Õserdõ az, elvész benne a diák, de ha kitalál is,

csak hülyeségeket hoz magával a dzsungelbõl.

Az adatbázisok jó része is, az IKB – Magyar Pe-

riodika Adatbázis is igazi õserdõ. Akárkit nem

engedhetünk bele. Nem, mert elvesznek ott, mert

vagy ki sem találnak belõle, vagy szörnyûségeket

lelnek ott a maguk és hozzátartozóik, a tõlük zsák-

mányt várók számára. Történészt, mûvelõdéstör-

ténészt, sajtótörténészt, helyismereti, helytörténeti

kutatót a közelébe sem engednék az adatbázis-

nak. Kiskorúak, dilettánsok õk ahhoz. Ezért csi-

nálunk, ezért csinált nekik Nagy Anikó és stábja

bibliográfiát. Ilyesmire nekünk, könyvtárosoknak,

bibliográfusoknak az égvilágon semmi szükségünk

nincsen, mi tudunk járni-kelni, célszerûen zsák-

mányolni magában az adatbázisban.

De hát nemcsak mi vagyunk a világon. Van-

nak a kiskorúak, a dilettánsok, a mi szakmánk

szempontjából kiskorúak és dilettánsok, akiknek

kell, ó igen, akiknek nagyon-nagyon kell az ilyen

bibliográfia.

És hogy valóban nekik készült, azt hiszem,

szembeszökõ. E feltételezés alapján érthetjük csak

meg a bibliográfia számos sajátosságát, sõt – ha

feltesszük, hogy igazam van, én magam persze

mindenképpen ezt teszem fel –, e szempont csil-

lagzata alá helyezkedve egyre több és egyre szebb,

egyre praktikusabb és egyre ragyogóbb vonásait

ismerhetjük fel a mûnek. Mi több, ezek a tulaj-

donságok egyszerre elveszítik egyedi-egyszeri

voltukat, szerves egységbe, organikus rendbe tö-

mörülnek. Elkezdve onnan, hogy miért áll két és

pontosan két részbõl a bibliográfia (betûrendes

jegyzékbõl és tematikus címjegyzékbõl), el egé-

szen odáig, amit Fügedi Péterné mintha kissé

borongós homlokráncolással jegyezne meg, va-

gyis odáig, hogy nemcsak az éves bibliográfiá-

ban szokásos címmutató maradt el, de a testületi

mutatóban (oh, egek!) a közreadók nevei csak

szabványos, egységesített alakban találhatók stb.

Ha a bibliográfiának ezeket a vonásait, amelye-

ket mindannyian ismerünk, rendre számba

vesszük, ezúttal persze nem tesszük ezt, kiderül,

hogy lehet abban valami, amit a kiskorúságról, a

dilettantizmusról mondottam volt. Mert hisz egy

újabb, egy talán franciásabb, rendezettebb sza-

bású õserdõt készíteni az igazi, a szinte teremtett

mellé, nyilván teljességgel fölösleges. Ám

kéziszótárt adni a nagyszótárban eligazodni ta-

lán kívánóknak, de arra képteleneknek, bizonnyal

jó dolog, sõt, kötelesség is.

És ezért nem kérdés az, amit pedig, bizonnyal

mazochizmusból, önkínzásból, valamiféle oktalan

bizonytalanságból újra és újra felteszünk – saját

magunknak. Nevezetesen, hogy az adatbázis

mellett szükség van-e ilyenféle bibliográfiákra.

Hogy érdemes-e kiadni õket. Hogy az elektroni-

kus világban szabad-e, kell-e, lehet-e ilyen avítt

ócskaságokkal megjelenni a piacon. Nos azt, hogy

lukratív dolog-e ilyesmit kiadni, én nem tudom.

Törjék rajta a fejüket a piackutatók, a marketin-

gesek, a GH tisztelt dolgozói. Azt azonban tu-

dom, hogy az említett kiskorúaknak és dilettán-

soknak, a PhD-seknek, nagydoktoroknak, levele-

zõ és egyéb akadémikusoknak, a történészeknek,

mûvelõdéstörténészeknek, sajtótörténészeknek,

helyismereti és helytörténeti kutatóknak – a sort

még hosszan tudnám folytatni – égetõ szükségük

van az ilyen kiadványra. Persze ez elméletileg,

teoretikusan is bizonyítható, de – emlékezzünk
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meg a goethei mondásról, a szürkérõl és zöld-

aranyról szólóról – gyakorlatilag és nap mint nap

igazolódik a szemünk láttára.

És ha expozém vége felé érkezve dicsérem

Nagy Anikóék produkcióját, azt azért is tehetem,

mert túl azon, hogy õk maguk remekmûvét alkot-

ták meg az ilyen értelemben felfogott tájékoztatá-

si-tájékozódási mûszernek, és épp azzal, hogy ezt

és így, hogy mindössze ennyit, de azt azután így

és így adták, mondom, túl ezen, azért is üdvöz-

löm õket és mûvüket, azért is szeretnék panegí-

rikuszt zengeni róluk, mert rajtuk, az õ mûvükön

demonstrálható, hogy miért és hogyan van értel-

me az adatbázis és bibliográfia – számomra úgy

tûnik – örök kettõsségének, egymáshoz képesti

létezésének. Hisz amit errõl a produkcióról el-

mondottam volt, mutatis mutandis is érthetõ, sze-

rintem értendõ. És ez bizonyos szempontból ta-

lán még nagyobb leisztung, mint a szorosan vett

bibliográfiai.

Végül zárásként arról néhány szót, miért ad-

tam dolgozatomnak azt a címet, hogy Petrofor és

sparherd.

Önök közül bizonnyal sokan tartották már

kezükben Claude Lévi-Strauss fõmûvét, a

Mithologique címû négykötetes óriásmûvet. An-

nak hátsó borítóján egy rozsomák kisméretû fény-

képe található. Mikor az elsõ, nem minden szem-

pontból lelkendezõ, sõt néha vehemens kritikával

is élõ ismertetések megjelentek, Lévi-Strauss fel-

vetette, hogyan mer valaki ellene szólni, amikor

fogalma sincs például arról, miért van ott a könyv-

borítón az a rozsomák.

Ezek után, remélem, az én elõadásomról sem

hangozhat el rosszmájú megjegyzés. Bár van egy

gyönge pontja páncélzatomnak. Nagy Anikónak

elárultam a petrofor és sparherd titkát. Az õ diszk-

réciójában, hisz csinál õ még bibliográfiát, írha-

tok én még arról, tökéletesen megbízom.

Vajda Kornél

Egy különleges könyv

A nemzeti könyvtárban õrzött kincsekbõl egy újabb
merítés ez a könyv, amely a magyarországi fürdõ-
kultúra múltját s jelenét idézi aprónyomtatványo-
kon, fotókon keresztül. (Ld. a 24. oldalt is!)

(Monok István fõigazgató elõszava)
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85 éves a Kállay Rudolf
Orvostudományi
Szakkönyvtár

Dr. Kállay Rudolf, az 1899-ben megnyílt Erzsé-
bet közkórház (mai nevén a Szabolcs-Szatmár-
Bereg Megyei Jósa András Megyei Kórház) elsõ
igazgató fõorvosa azt vallotta, hogy „... a kórház-
nak olyan tudományos felszereléssel és olyan
képzett orvosi személyzettel kell rendelkeznie,
hogy a betegségek felkutatásánál és azok gyógyí-
tásánál minden segédeszköz rendelkezésre álljon.”
Mindent meg is tett ennek érdekében, hiszen sze-
mélyesen szerezte be a hazai és külföldi könyvek
és folyóiratok legjavát, amelyeket szívesen köl-
csönadott kollégáinak is. Nyugalomba vonulása
után, orvos leszármazottja nem lévén, a kórház-
nak adományozta gyûjteményét. Így létesült 1918.
december 30-án a kórház elsõ könyvtára.

Nyolcvanöt év múlva, 2004. január 12-én a
kórház Sebészeti Tömbjének dísztermében meg-
rendezett tudományos üléssel emlékezett meg a
megye könyvtárosainak népes tábora a jeles év-
fordulóról. A Magyar Könyvtárosok Egyesülete
(MKE) Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei területi
szervezete és a Kállay Rudolf Orvosi Szakkönyv-
tár által szervezett ünnepségen megjelent dr. Kiss

Gábor, a megyei közgyûlés alelnöke, Zselinszky

Lászlóné, az MKE területi szerveze-
tének elnöke és Vasas Lívia, a Ma-
gyar Orvosi Könyvtárak Szövetsége
elnöke, a Semmelweis Egyetem
Könyvtárának igazgatója. A hallga-
tóságban a megyei könyvtárak mel-
lett a Jósa András Megyei Kórház
vezetõ személyiségei, orvosai, szak-
dolgozói is képviseltették magukat.

Az elõzetes tervek szerint a jubile-
umi ülés résztvevõit dr. Pintérné dr.

Gönczi Ágnes, a kórház alig egy hét-
tel korábban kinevezett fõigazgatója
köszöntötte volna, õ azonban egyéb
elfoglaltságai miatt végül nem tudott
részt venni az ünnepségen. A fõigaz-

gatónõ köszöntõ beszédét dr. Fazekas Árpád

igazgató tolmácsolta.
A köszöntõ után Kührner Évának, a szak-

könyvtár vezetõjének A Kállay Rudolf Orvostu-

dományi Szakkönyvtár múltja, jelene címû elõ-
adása következett, melyben kilenc meghatározó
fejezet, kilenc meghatározó könyvtáros személyi-
ség köré építette fel a szakkönyvtár élettörténetét.
Dr. Kállay Rudolf igazgató, könyvtáralapító te-
vékenységét a húszas években dr. Klekner Ká-
roly igazgató folytatta, megpróbálva önálló helyi-
ségben elhelyezni a gyûjteményt. Dr. Gerlei Fe-
renc patológus fõorvos 1936 és 1960 között vé-
gezte a könyvtárosi teendõket. Gyarapította az
állományt, rendszerezte, és dokumentációs tevé-
kenységet is végzett. 1960 után megszervezõdött
az orvosi szakkönyvtári hálózat, melynek alköz-
ponti könyvtáraként a megye hét orvosi szak-
könyvtárának munkáját is koordinálta. 1962 és
1969 novembere között Könczöl Dániel, majd
1969 decemberétõl 1989. január 3-án bekövetke-
zett korai haláláig Novák Zoltánné Szabó Katalin
vezette a könyvtárat. Új, esztétikusan és célszerû-
en berendezett helyiségekbe került a könyvtár, az
igazgatói épületben.

Dr. Kiss. Gábor (a kép elõterében lent)
Dr. Vasas Lívia (a túloldalon fent)
Kalydy Zsuzsa (túloldalt lent)
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A hatvanas években a könyvek mellett 180-
féle külföldi és 120 magyar folyóirat, illetve a
Magyar Orvosi Bibliográfia és a nemzetközi iro-
dalmat feldolgozó Index Medicus segítette az in-
formációszerzést. Kiépült elõbb a szerzõi betû-
rendes, majd a tárgyszó katalógus, amit manap-
ság már gépi katalógus vált föl. Elkezdõdött az
olyan, nem hagyományos dokumentumok gyûj-
tése, mint kongresszusi elõadások anyaga, fordí-
tásmásolat, fotokópia, különlenyomat, sajtó-
kivágatok a megye egészségügyérõl stb. 1977-
ben közmûvelõdési és betegkönyvtár létesült az

orvosi könyvtár szakmai irányítása mellett. 1980
áprilisában megnyílt a könyvtár a Sóstói úti rész-
legben is. 1997-ben került mai, tágas helyére a
gyûjtemény, melynek kialakítása már új vezetõje,
dr. Gyarmathy Zsigmondné (1989–2000) nevé-
hez köthetõ. A hetvenes évektõl gyorsmásoló és
mikrofilm-leolvasó is segítette az információhoz
jutást. Ma már természetes a számítógépek jelen-
léte a mindennapi munkában. Számítógépen ér-
hetõ el a katalógus, segítségével jutnak hozzá a
könyvtárosok az interneten és CD-ROM-on ta-
lálható információkhoz, vagy akár elõadásokat is
készíthetnek az olvasóknak. A könyvtár honlap-
ján a legfontosabb információkat teszik közzé,
egyelõre csak a kórházi intranet hálózaton ke-
resztül. Az információszerzésben járatlan olvasók-
nak rendszeresen oktatásokat tartanak. A könyv-
tár 2001-tõl nyilvános szakkönyvtár, olvasói kö-
zött kórházi orvosok, szakdolgozók, körzeti or-
vosok, hallgatók és laikus olvasók is találhatók.
Állománya ma már több mint harmincezer egy-
ség; szolgáltatásai: helyben olvasás, kölcsönzés,
könyvtárközi kölcsönzés, folyóirat-körözés, iro-
dalomkutatás, témafigyelés, szkennelés, elõadá-
sok készítése, másolás.

Dr. Vasas Lívia, a Semmelweis Egyetem
Könyvtárának igazgatója A gyógyító információ

címû elõadásában az egészségügyi információszer-
zés legfontosabb lépéseit vette sorra, valamint kitért
a hazai egészségügyi könyvtárak állapotára, vá-
zolva helyzetüket, szolgáltatásaikat, lehetõségei-
ket. Sorra vette a modern orvosi könyvtár szemé-
lyi és tárgyi feltételeit, hangsúlyozta a kapcsola-
tok kialakításának fontosságát. Külön szólt a be-
adott „e-pontok” pályázatról és ezzel kapcsolat-
ban arról, hogy egy egészségügyi könyvtár szá-
mára milyen fontosak manapság az interneten
keresztül elérhetõ információk, adatbázisok.

Az orvosi könyvtár fontossága – ahogy a „fel-

használó” látja címmel dr. Jakó János tartott igen
érdekes elõadást, hiszen „kívülállóként”, az olva-
só szemével láttatva beszélt élményeirõl és tapasz-
talatairól a szakkönyvtárral és általában az egész-
ségügyi információszerzéssel kapcsolatban. Nem
csak mint olvasó, hanem mint könyvtárhasználó
és -szeretõ orvos osztotta meg a hallgatósággal
gondolatait az egészségügyi könyvtárak fontos-
ságáról, szerepérõl és feladatairól. Szerinte az
orvosok és az egészségügyben dolgozó szakem-
berek számára elengedhetetlen a legfontosabb
magyar és külföldi lapok olvasása, a folyamatos
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önképzés, a legújabb szakmai
eredmények figyelemmel követé-
se. Még inkább így van ez tudo-
mányos munkák, publikációk ké-
szítésénél. Az igényes kutatónak
illik tisztában lennie az egészség-
ügyi szakirodalom legfontosabb
nyomtatott és elektronikus forrá-
saival, azok használatával, az iro-
dalomkutatás (napjainkra gyöke-
resen átalakult) módszereivel. A
napi teendõk, a betegek ellátása
mellett azonban minderre kevés
idõ jut – ezért fontos, hogy az or-
vosok és egészségügyi dolgozók
ismerjék és rendszeresen igénybe
vegyék az orvosi könyvtár nyúj-
totta lehetõségeket, szolgáltatáso-
kat.

Kalydy Zsuzsanna a dr. Sze-

rafinné Szabolcsi Ágnessel együtt összeállított,
Nyíregyháza könyvtárai a két világháború között

címû dolgozatról olvasott fel egy összefoglalást.
A helytörténeti jellegû munka precíz alaposság-
gal tekinti át a kor könyvtárügyét az iskolai könyv-
tárak helyzetétõl kezdve az egyházi, egyesületi
könyvtárakon át a megyei könyvtárig. Az érdek-
lõdõ pontos kimutatást kaphat az egyes állomá-
nyok nagyságáról, a szolgáltatásokról, azok kö-
rülményeirõl és általában a könyvtárhasználatról.

Megismerhetjük a kor könyvtárainak fenntartóit,
az egyes könyvtárakat látogató olvasók körét és
nem utolsó sorban magukat a könyvtárosokat is.

Végül Vadné Kokovay Zsuzsa, a Nyíregyházi
Fõiskola központi könyvtárának vezetõje tekin-
tette át néhány szóban a megyei szakkönyvtári
együttmûködés történetét és jelenlegi helyzetét.
Az eddig elért eredmények ismertetése és értéke-
lése mellett kitért a meglévõ hiányosságokra is.
Elmondta, hogy a jelenlegi feltételek mellett kí-
vánatos lenne a szakkönyvtári együttmûködés
szélesítése, további kapcsolatok kiépítése és a
meglévõk eredményesebb használata. Az ered-
mények közül példaként említette a Nyíregyházi
Fõiskola és többek közt a Kállay Rudolf Orvosi
Szakkönyvtár által közösen épített ALEPH elekt-
ronikus katalógust.

A tudományos ülés után a résztvevõk az esz-
mecserét – immár kötetlenebb formában – a
könyvtár épületében folytatták tovább, ahol az ott
dolgozók segítségével megismerkedhettek a szol-
gáltatásokkal, illetve a szakkönyvtár állományá-
val. Szintén a jubileumi ünnepség keretében kiál-
lítás nyílt az olvasóteremben, amely a könyvtár
történetét mutatja be archív fényképek, dokumen-
tumok, kiadványok, sajtókivágatok segítségével.

Fent (a kép elõterében): Vadné Kokovay Zsuzsa

Lent: dr. Jakó János
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Ez a gyûjtemény a tervek szerint még hosszabb
ideig megtekinthetõ lesz az érdeklõdõk számára.

A tudományos ülésen elhangzott elõadások
teljes terjedelemben olvashatók az MKE Szabolcs-
Szatmár-Bereg Megyei Területi Szervezetének
honlapján, melynek címe: http://mkeszab.fw.hu.

Szentesi Lajos

Kállay Rudolf Orvosi Szakkönyvtár

Zempléni és felvidéki
kistelepülések

könyvtárosainak regionális
tanácskozása Sárospatakon

A sárospataki Zrínyi Ilona Városi Könyvtár von-
záskörzeti központként éveken keresztül rendsze-
resen segítette a térség tizenhét kistelepülési
könyvtárának munkáját. Hatékony volt a kapcso-
latunk a könyvtárosokkal és a fenntartókkal is. A
vonzáskörzetek megszûnésével, majd a miskolci
II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár módszerta-
ni osztályának felszámolása után a mi térségünk-
ben is számos aprófalvas település könyvtárát
zárták be végleg különféle indoklással. Az önál-
lóan mûködõ helyi gyûjtemények nagy részét
pedig általános iskolával, faluházzal vonták össze.
Jelenleg közös fenntartású intézményként mûkö-
dõképesek. Ezután a térség könyvtárainak veze-
tõi magukra maradtak. Szakmai munkájukhoz a
megfelelõ információáramlás lelassult, a valaho-
vá tartozás érzése megszûnt. Néhány könyvtáros-
sal maradt csak fenn a kapcsolatunk.

A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma
(NKÖM) a 14/2001. (VII. 4.) számú rendeletével
létrehívta a könyvtári szakfelügyeleti rendszert,
hogy a könyvtárfejlesztési stratégiai terv része-
ként, az EU-s felkészülés folyamatában felmér-
hessék a kistelepülési könyvtárak helyzetét, mû-
ködõképességüket, a tárgyi és személyi feltétele-
iket, szolgáltatásaikat annak érdekében, hogy az
aprófalvakban élõk könyvtári ellátása korszerû
formában valósulhasson meg.

Az elmúlt idõszakban a miskolci II. Rákóczi
Ferenc Megyei Könyvtár koordinálásával a zemp-
léni régió számos községi könyvtárába könyvtári
szakfelügyelõk látogattak el. Az ellenõrzött
könyvtárak vezetõi fõként a rendszeres tanács-
adás és a szakmai továbbképzés lehetõségét hiá-
nyolták, illetve kérték.

Ez a kérés valósult meg 2004. január 14-én,
amikor szakmai összejövetelre hívtuk meg a zemp-
léni kistérségben még mûködõ könyvtárak veze-
tõit. A háromnapos programot a felvidéki könyv-
tárosok is megtisztelték részvételükkel.

A rendezvény lebonyolítását a Magyar Könyv-
tárosok Egyesülete Zempléni Könyvtárosok Szer-
vezete hatékonyan segítette.

Az összejövetel színhelye a sárospataki Zrínyi
Ilona Városi Könyvtár volt, ahol a január 14-én
kezdõdött plenáris ülésen Halász Magdolna, az
intézmény igazgatója üdvözölte a csaknem fél-
száz könyvtáros kollégát, és megnyitotta a tanács-
kozást. Trembeczki Lászlóné, az MKE zempléni
szervezete elnöke is nagy örömmel tolmácsolta
jókívánságait.

Ezután a résztvevõk nagy érdeklõdéssel hall-
gatták meg Kopcsay Ágnes fõtanácsosnak a Nem-

zeti Kulturális Örökség Minisztériuma könyvtár-

fejlesztési programjáról adott elemzõ tájékoztatá-
sát. A népszerû és igen felkészült elõadótól meg-
tudhattuk, hogy a Nemzeti Kulturális Örökség
Minisztériuma az 1997-es CXL. számú, úgyne-
vezett kulturális törvény irányelvei alapján 1999-
ben rövid távú fejlesztési programot állított össze,
melynek legfõbb célkitûzése a tudásalapú társa-
dalom megteremtése, az esélyegyenlõség biztosí-
tása, a kulturális örökség védelme volt. Elsõren-
dû feladatként határozták meg a megyei és a városi
könyvtárak telematikai fejlesztését, a könyvtári
szakfelügyeleti rendszer országos kiépítését, a
könyvtári munkát segítõ jogszabályok megalko-
tását. Az európai uniós felkészülés folyamatában
nagy jelentõségû intézkedés volt a határon túli
magyar könyvtárak hungarica anyagának bekap-
csolása az Országos Dokumentumellátási Rend-
szerbe (ODR), a minõségfejlesztés és minõség-
biztosítás bevezetése, és a könyvtárosok hétéven-
ként kötelezõ továbbképzési programjának meg-
valósítása. A fejlesztési tervben kiemelkedõen
fontos feladatként a regionális könyvtári ellátás, a
kistérségek könyvtári ellátása is szerepelt. Az
újabb öt évre  készített könyvtárfejlesztési terve-
zetben a kistelepülések könyvtáraiban az
internethasználat lehetõségének megteremtését, a
nemzeti kulturális örökség értékeinek digitalizálá-
sát, a könyvtárosi életpálya vonzóvá tételét,  minden

évben ötven kis könyvtár fejlesztését  (épület, beren-
dezés, szolgáltatások stb.), az EBSCO adatbázis
ingyenes elérését a könyvtárakban, az ODR tag-
könyvtáraiban a minõségbiztosítást és a fogyatékkal
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élõk könyvtári ellátását határozták meg. A legfõbb
célkitûzés: bárki számára bárhonnan biztosítani a
korlátlan internetes hozzáférést a dokumentumok-
hoz és az információkhoz.

A plenáris ülésre meghívtuk Sarka Ferencet,
a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyûlés Ok-
tatási és Közmûvelõdési Fõosztályának vezetõjét,
aki a megye könyvtárfejlesztési koncepcióját mu-
tatta be. A közelmúltban megválasztott kiváló
szaktekintély megyénk sajátságos gazdasági és tár-
sadalmi helyzetének ismeretében (munkanélküli-
ség, az aprófalvas települések lakosságának el-
öregedése, nagy a migráció, sok az ellátatlan te-
lepülés) és az 1997. évi kulturális törvény EU-
konform elõírásai alapján vázolta fel könyvtára-
ink fejlesztési elveit. Borsod-Abaúj-Zemplén
megye vezetõi elengedhetetlenül fontosnak tart-
ják a térség lakosságának könyvtári ellátását, a
megfelelõ szintû információs szolgáltatás megva-
lósítását és az esélyegyenlõség megteremtését. A
kistérségek hálózatba történõ szervezése, a regio-
nális központok létrehozása, a megszûnt könyv-
tárak mûködõképessé tétele, az önkormányzatok
együttmûködése, a hálózati projektek kidolgozá-
sa, a tudományos kutatómunka eredményeinek
felhasználása, a megfelelõ tárgyi és személyi fel-
tételek megléte, a könyvtárosi életpálya vonzóvá
tétele a területi ellátás hatékony megvalósításának
biztosítéka. A kistelepülések könyvtári ellátását
önálló intézményben, szolgáltatóhelyeken vagy
mozgókönyvtári szolgálat formájában, illetve
megfelelõ informatikai hálózat megteremtésével,
elektronikus formában tervezik megvalósítani. A
fejlesztés irányelvei: régió – kistérség – együtt-

mûködés – szakmai elvárás – sikeres EU-s pá-

lyázatok = korszerû könyvtárak.

Ezután Tormássy Zsuzsának A magyarorszá-

gi könyvtárak szerepe az EU-s felkészítésben

címû, nagy figyelmet lekötõ tájékoztatásából
megtudhattuk, hogy a Külügyminisztérium a kom-
munikációs stratégia részeként 2001-ben a me-
gyei európai információs pontok mellett kis könyv-

Tormássy Zsuzsa, Halász Magdolna, Kopcsay Ágnes,
Sarka Ferenc

Dr. Bihary Albertné igazgatóhelyettes (Móricz Zsigmond
Megyei és Városi Könyvtár)

Szilágyi Sándorné igazgatóhelyettes (II. Rákóczi Ferenc
Megyei Könyvtár)

A nemzetközi továbbképzés résztvevõi
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tárak részére hirdette meg EU-s gyûjtemények

kialakítása címû pályázatát, amely országosan
elérte a célját. Ennek kapcsán több mint száz
városi és községi könyvtár kapcsolódhatott be az
EU-s felkészítõ projektbe, amely az adott telepü-
lés lakosságának és a környezõ településeken élõk-
nek a megfelelõ szintû tájékoztatását, EU-s gyûj-
temény létrehozását és különféle rendezvények
szervezését kívánta meg. A pályázaton támoga-
tást nyert kistelepülések könyvtárosai gondos,
lelkiismeretes munkájának egyik bizonyítéka az
európai uniós népszavazásunk pozitív eredménye.
Ezért 2004-ben is kiemelt programként kezelik a
könyvtárak részére kiírt pályázatot, amely a háló-
zatban történõ gondolkodást segíti, az EU-s in-
formációknak a használóhoz történõ eljuttatását
szándékozik megvalósítani. A program koordiná-
lója továbbra is Tormássy Zsuzsa. Professzioná-
lis munkáját az EU-s hálózatba bekapcsolódott
könyvtárosok is elismerik, értékelik.

Másnap délelõtt Trembeczki Lászlóné elnök-
letével folytatódott a szakmai tanácskozás.

Elõször dr. Bihari Albertné, a nyíregyházi
Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár
igazgatóhelyettese A gyermekkönyvtár módszer-

tani kérdéseirõl címmel adott igen érdekes és
gyakorlati tapasztalatokat közreadó tájékoztatást.
Az elismert könyvtári szaktekintély a kistelepülé-
sek könyvtáraiban nélkülözhetetlennek tartja a
gyermekrészleg kialakítását. Sok hasznos útmu-
tatást kaphattunk az állományalakításhoz, a nyi-
tott-tér koncepció megvalósításához (átjárás a fel-
nõtt részlegbe), a dokumentumállomány védelmé-
hez és az ésszerû állománykivonás munkálatai-
hoz is. Kiemelte az olvasás, az olvasószolgálati
munka fontosságát, a gyermekekkel való egyéni
és csoportos foglalkozás jelentõségét és a tehet-
séggondozást.

Szilágyi Sándorné, a miskolci II. Rákóczi Fe-
renc Megyei Könyvtár nagy gyakorlattal rendel-
kezõ igazgatóhelyettese pedig a minden intézmény
számára aktuális feladat, az éves könyvtári sta-
tisztika elkészítéséhez adott igen alapos, részletes
felvilágosítást. A statisztika a fejlõdés, a könyvtá-
ri munka tükre, a minõségfejlesztés, az egyes mun-
kafolyamatok mérésének segítõje. A jó statiszti-
kának a különbözõ nyilvántartások pontos és
naprakész vezetése a feltétele.

A tanácskozás résztvevõi nagyon várták a
mûhelymunkát, hogy elméleti és gyakorlati segít-
séget kapjanak a könyvtár (vagy kettõs funkciójú

intézmény) mûködésével kapcsolatos szabályza-
tok összeállításához (szervezeti és mûködési sza-
bályzat, gyûjtõköri és könyvtárhasználati szabály-
zat, küldetésnyilatkozat stb.), a kötelezõ nyilván-
tartások elkészítéséhez, naprakész állapotban tör-
ténõ vezetéséhez. A két szekció vezetõje Szenthe

Erzsébet és Halász Magdolna volt.
A harmadik csoportban az internetet használó

könyvtárosok Trembeczki Lászlóné segítségével
a levelezéssel, a böngészéssel és az ODR szol-
gáltatásaival ismerkedhettek meg.

A szakmai program után a résztvevõk váro-
sunk kultúrtörténeti értékeit és Jakab Gábor te-
hetséges népi kerámiamûvész mûhelyét is meglá-
togatták.

Január 16-án félnapos felvidéki kirándulással
fejezõdött be a háromnapos program. Kassán fel-
kerestük egy magyar iskola könyvtárát, és kedves
vendéglátónk volt Kolivosko István, a Bocatius
Városi Könyvtár igazgatóhelyettese. Az intézmény
magyar nyelvû helytörténeti értékeinek megismeré-
se, tanulmányozása után elzarándokoltunk II. Rákó-
czi Ferenc és Zrínyi Ilona sírhelyéhez, majd a ro-
dostói ház kultúrtörténeti értékeinek megtekintését
követõen hangulatos, rövid városnézõ sétával bú-
csúztunk egymástól és a téli Kassa városától.

Összegezve: a háromnapos program elérte
célját, jól sikerült. A részt vevõ könyvtárosok
munkájukhoz kiváló szaktekintélyektõl, megfele-
lõ szintû tájékoztatást kaptak. Az országos és a
megyei illetékeseknek ösztönözniük kellene a
könyvtárak fenntartóit, hogy a közgyûjtemények
felkerülhessenek a nyilvános könyvtárak jegyzé-
kére, ami a fejlõdés, a korszerûsítés esélyének
biztosítéka. A rendszeres összejövetel és szakmai
vitafórum igénye is megfogalmazódott.

Halász Magdolna

könyvtárigazgató
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Hidy Péter
(l940–2004)

Amióta elment, azóta is azon gondolkozom, hogy
a halál milyen igaztalan és értelmetlen. Igaztalan,
mert tervei voltak, értelmetlen, mert meggyõzõ-
désem, hogy a halál mindig és mindenkor értel-
metlen. Nem készült erre a búcsúra, hiszen egy
kutatás közepén tartott, nem készült arra, hogy itt
hagy bennünket, a tanítványait, mert ötletei, fel-
adatai voltak.

Nem hálás szerep olyan embertõl búcsúznunk,
akit tiszteltünk, szerettünk, ismertünk, aki közel
állt hozzánk, és mi is közeli barátságát tartottuk
életünk egyik fontos elemének.

Aki ismerte, felidézheti szerénységét, humo-
rát, segítõkészségét. Azt az egyéniséget, aki ké-
pes volt embereket maga köré gyûjteni akár be-
szélgetni, akár vitatkozni, akinek különleges
adottsága volt arra, hogy közösséget formáljon.
Nem véletlen, hogy pályája kezdetén – a hatva-
nas évek közepén – a klubmozgalom kiemelkedõ
alakjaként ismertük meg.

Az egri évek nem múltak el nyomtalanul, hi-
szen újszerû látásmódjával, szorgalmával, kezde-
ményezéseivel nem csak a közössége elõtt, ha-
nem a szakmában is hiteles lett. Akik végigjártuk
ennek a pályának a grádicsait, tudjuk, milyen
körülmények között lehetett dolgozni. Milyen
lehetõség, milyen háttér volt mindahhoz, amit a
népmûvelésbõl átalakuló közmûvelõdés idõszaka
jelenthetett.

Õ hamar rájött, hogy a felülrõl diktált mûve-
lõdés mellett vagy helyett hogyan lehet a helyi
igényeket, az öntevékenységet mozgásba hoz-
ni. Tudta, hogy az emberek akkor érzik magu-
kénak, akkor fogadják el a mûvelõdés fontos-
ságát, ha az velük együtt formálódik, ha figye-
lembe veszik a hagyományaikat, a valós igé-
nyeiket. Emlékszem, amikor egy regionális
beszélgetésen úgy fogalmazott: vegyük már
észre, hogy mindenkinek van mûvelõdési igé-
nye, elvárása, netán saját, különbejáratú mûve-
lõdéspolitikája. A jelenlévõk elõször meglepõd-
tek, majd Péter nyugodtan, érvekkel alátámaszt-
va, a rá jellemzõ felkészültséggel mini mûvelõ-
désszociológiai eszmefuttatást tartott. Mi vitat-
koztunk vele, de fokozatosan megnyert ben-
nünket eme kézenfekvõ elméletnek.

Amikor a nyolcvanas évek végén, a rendszer-
váltás hónapjai elõtt a kultúra fejlesztésén dolgozva
jártuk az országot, akkor fogalmazódott meg egy
olyan társaság létrehozásának az igénye, ahol együtt
vannak azok az emberek, akik feladatuknak tekintik
a kultúraközvetítést. Ezeken a beszélgetéseken együtt
voltak a népmûvelõk, a könyvtárosok, a levéltáro-
sok, a muzeológusok, az ismeretterjesztõk, a mozi-
sok, az újságírók. Talán véletlen, talán nem, de tény,
hogy elõször éppen a Bereczky László által szer-
kesztett Könyvtáros közölte a kettõnk által jegyzett
tanulmányt a kultúra távlati fejlesztési koncepciójá-
ról. Ma is érvényesnek és aktuálisnak tartom egyik
következtetésünket, mely szerint a kultúra prioritá-
sáért érdemes lépéseket tenni.

Ekkor fogalmazódott meg elõször az az ötlet,
hogy alakítsunk kamarát. Így mentünk el 1990
decemberében Dobogókõre, és létrehoztuk a Kul-
túraközvetítõk Kamaráját, a mai Kultúraközvetí-
tõk Társaságát, amelynek elsõ elnöke lett Hidy
Péter, immár haláláig.  Hogy mennyire életképes
ez a baráti és szakmai kör, az is bizonyítja, hogy
közel másfél évtizede mûködik, kezdeményez,
dolgozik, jelen van más-más hangsúllyal a kultu-
rális életben. A pénz kultúrája, a kultúra pénze

címmel éveken át megrendezett tavaszi konferen-
cia éppúgy elválaszthatatlan tõle, mint a fiatal kul-
túraközvetítõk tanácskozása, vagy a társaság Fe-
hér Rózsa díja. Azt mondta, azok, akiknek mi
Fehér Rózsát adunk, a legjobbak. Õk mutatják
fel az értéket, a példát. Az, aki átböngészi a dí-
jazottak listáját, talán bizonyítva látja, hogy való-
ban a kiemelkedõ kultúraközvetítõk és kultúratá-
mogatók kerültek az elismertek közé.

Új és nem könnyû helyzetet teremtett l992-
ben az a miniszteriális döntés, amivel az új elne-
vezésû Magyar Mûvelõdési Intézetbõl eltávolítot-
ták Vitányi Ivánt, Hidy Pétert és a mûvelõdésku-
tatást. Az akadémiai Szociológiai Intézet által
befogadott kutatócsoport azonban újjászervezõ-
dött, és mûködik a mai napig is. Ebben Vitányi-
val együtt elévülhetetlen érdemeket szerzett.

Értékrendszerében mindig következetes volt.
Neki csak egy köpönyege volt, amely meg-meg-
kopott az évek alatt, de nem forgatta. Néhány
ember sara ráfröccsent, de õ ezt is a rá jellemzõ
bölcsességgel kezelte. Megengedhette magának
ezt a felülemelkedettséget, mert õ maradt az, aki
mindig is volt.

Hogy milyen tanár volt, azt a hallgatói tudják
a legjobban. Én azt tudom, hogy nagyon szeretett
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tanítani, és ami talán még fontosabb, tudott is.
Ezt bizonyítja tanítványainak ragaszkodása. Igazi
mesterré vált az évek, évtizedek alatt.

Egyszer majd arra is lesz mód, hogy meg-
fejtsük a titkát, ha készül egy olyan interjúso-
rozat, amelyben hallgatói vallanak arról, milyen
is volt.

Akik az elmúlt közel négy évtizedben részt
vettek a hazai kultúraközvetítésben, sokszor talál-
kozhattak vele. Konferenciák, továbbképzések,
kutatások vagy egyszerûen csak baráti összejöve-
telek jelentették az alkalmat Kisvárdától Velemig,
Gyulától Pécsváradig, Kékedtõl Marcaliig. Ott-
hon volt az ország bármely pontján, mindenütt
volt tanítványa, barátja, pályatársa. Országos “in-
tézmény” volt Hidy Péter.

Örömmel idézem fel itt is a Szabó Ervin
Könyvtárban rendezett Budapesti beszélgetések

sorozatot. Õ tudta, hogy egy közösségnek szük-
sége van találkozási alkalmakra, csevelyre, viták-
ra vagy csak az együttlétre. Mindig elérhetõ volt
számunkra, mindig segített, ha rászorultunk, va-
laki érdekében mindig lobbizott.

Kitûnõ könyvei, tanulságos szöveggyûjtemé-
nyei, friss szemléletû írásai a mûvelõdéskutatás
és a mûvelõdésszociológia értékgyarapító mun-
kái. A kultúra állapotrajza mindig is izgatta. Õ a
teljes és szélesen értelmezett kultúrafelfogásban
gondolkodott. Számára egyaránt fontos volt a
zene, a színház, a vizuális kultúra, az irodalom,
az olvasás, a muzeológia, a média, az amatõr moz-
galom, az öntevékenység, a civil szervezõdés, a
társadalmi kapcsolatok. Közel harminc könyve,
számtalan cikke, tanulmánya mind jó lenyomata
munkásságának.

Az elmélet és a gyakorlat egységének igazi,
hiteles képviselõje volt. Szakmai pályáján meg-
szerzett és felhalmozott tapasztalatai megóvták
attól, hogy kívülrõl vizsgálja a kultúra folyamata-
it, változásait.

Mindig megtalálta azokat a szakembereket –
könyvtárosokat, közgazdászokat, mûvelõdésszer-
vezõket, informatikusokat, mûvészeket, szocioló-
gusokat, tanárokat –, akikkel hamar elhitette, hogy
õk értenek a legjobban ahhoz, amit csinálnak. Így
váltak számosan munkatársaivá, kutatótársaivá,
szerzõtársaivá, végsõ soron barátaivá. Ez olyan
örökség, amit sokan õrzünk, s biztos vagyok ab-
ban, hogy féltõn, mert hiányát máris érezzük,
napról napra.

Fodor Péter

Babiczky Béla
(1912–2004)

„Az életnek értéket csak a szolgálat adhat,

amellyel az emberek ügye felé fordulunk.”

Márai Sándor

Nem sokkal 85. születésnapja után, 2004. márci-
us 18-án elhunyt Babiczky Béla, a magyar tarta-
lomfeltárás nagy örege, könyvtárosképzésünk
egyik legjelentõsebb alakja.

Kevés olyan egyetemi tanszék volt, mely meg-
határozóbb egyéniségekkel bírt volna, mint a so-
kunkat a könyvtáros pályára terelõ és ott megtar-
tó ELTE tanszék. Ezek közé a korszakos jelen-
tõségû tanári egyéniségek közé tartozott Babiczky
Béla is. Neve fogalommá vált. Fogalommá, amely
valamennyi gondolati tevékenység eleme és alap-
ja. A könyvtári osztályozás, tartalmi feltárás min-
den könyvtáros fejében a Babiczky nevet hívja
elõ. Akár volt olyan szerencsés, hogy tanította a
tanár úr, akár nem. Már az egyetemi évek alatt is
tudtuk, éreztük, hogy valami különleges kegye-
lemben van részünk. Segítõ, megértõ, folyamato-
san biztató légkörben próbáltuk elsajátítani az
akkor még teljesen érthetetlennek tûnõ ismerete-
ket. Késõbb vettük észre, hogy ennél jóval többet
tanultunk tõle: a szolgálat mindenekfelettiségét, a
szerénységet, az emberi tartást, a munka becsüle-
tét, a mások iránti érdeklõdést, a nyitottságot. Azt,
hogy a tanár-diák, majd késõbb a kollégák közötti
kapcsolat nagyon értékes, meghitt és szép lehet.



14  • Könyvtár i Levelezõ/lap • 2004. március

Babiczky Béla 1919. március 12-én szüle-
tett Debrecenben. Elemi iskoláit Dunabogdány-
ban, a gimnáziumot Esztergomban végezte.
1937-ben kezdte meg egyetemi tanulmányait a
budapesti tudományegyetemen, magyar–német–mû-
vészettörténet szakon. Ezzel párhuzamosan 1938 és
1941 között színházi és filmrendezõi tanulmányokat
is folytatott. 1942 végéig több játékfilmben mûkö-
dött közre rendezõasszisztensként, majd az 1942/
1943. tanévben ösztöndíjasként a római fõiskolán
tanult operatõr szakon.

Bölcsészdoktori értekezésének címe (1945):
Nil (Dapsy Gizella) élete és költészete. 1945 ele-
jén hadifogságba került, és a Szovjetunióból 1945
õszén tért vissza. Külsõ munkatársként több fo-
lyóiratnál és hetilapnál dolgozott. 1950-ben ke-
rült az Országos Könyvtári Központba, majd
1952 augusztusában az ELTE Bölcsészettudomá-
nyi Kar Könyvtártudományi Tanszékére. 1978 és
1980 között a tanszék vezetõje volt. 1984-ben
ment nyugdíjba, de még évekig tartott speciális
kollégiumokat. Elszakadni sosem szakadt el tõ-
lünk. Amíg egészsége megengedte, gyakran meg-
látogatott, és szelíd, barátságos lényével mindig
segített, felderített bennünket.

Az utolsó idõkben telefonon tartottuk a kap-
csolatot. Szívesen beszélt az életérõl, terveirõl, és
sosem felejtette el megkérdezni: Mi történik a
szakmában? Mondjon valami érdekeset! Hol járt
utoljára? Találkozott…? Természetesen sokszor
beszéltünk az ETO-ról. Mindig követte az ese-
ményeket, a korábban említett problémákra újra
és újra rákérdezett. Nagyon tevékeny, hihetetle-
nül mûvelt, sokoldalú ember volt.

A több mint negyvenéves egyetemi oktatói
munkájának fõ területe a könyvtári és bibliográ-
fiai osztályozás volt. Speciális kollégiumot tartott
évekig a reprográfia témakörébõl. 1976-tól kép-
viselte hazánkat a Nemzetközi Dokumentációs
Szövetség (FID) osztályozási bizottságában, de
már elõtte is rendszeresen részt vett a FID társa-
dalomtudományi osztályozási bizottságának mun-
kájában.

Publikációi felölelik a mikrofilmezés, a doku-
mentációs fényképezés, a reprográfia, a könyv-
tárosképzés, valamint a könyvtári osztályozás tör-
téneti, elméleti és gyakorlati kérdéseit. Idõnként
még a könyvtártörténet területére is elkalandozott.
Neve, munkássága szorosan összefonódott az
Egyetemes Tizedes Osztályozás fogalmával. Mun-
kásságának jelentõs részét az ETO magyar nem-

zeti változata megteremtésének szentelte. Közre-
mûködött az ETO-kiadások hazai szerkesztésé-
ben, korszerûsítésében, a revíziós munkákban. Írá-
saiban folyamatosan követte az ETO fejlesztését,
alakulását, aktuális problémáit, nemzetközi és
magyar eseményeit. Az õ beszámolóiból értesül-
hettünk a FID-ben folyó munkálatokról. Számos
tankönyvet írt, az utolsót közel nyolcvanévesen.

Babiczky Béla életét a szolgálat jellemezte.
Hogy mi ez a szolgálat? Mindannyiunknak más
és más. Neki talán a család, a tanszék, a tanítás,
az ETO, a film volt, és még sorolhatnám, de
mindenekelõtt az ember tisztelete.

„Mi elmegyünk, de a jövõ ködébe lelkünk
világa fényeket vetett” – írta Juhász Gyula. Az õ
fénye világít nekünk és az utánunk következõk-
nek is. Nagyon fog hiányozni szelídsége, okos
megértése, nagy mûveltsége, és mindaz, amit
képviselt, amit nekünk, tanítványainak, kollégái-
nak, barátainak adott és adott, kifogyhatatlanul.
Köszönet érte. Emlékét örökre megõrizzük. Nyu-
godjék békében!

Barátné Hajdu Ágnes
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Együtt
a közös célokért

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete (MKE) és
az Informatikai és Könyvtári Szövetség (IKSZ)
megállapodást kötött 2004. február 25-én a két
szervezet szakmai együttmûködésérõl azzal a szán-
dékkal, hogy a magyar könyvtári rendszer, a
könyvtárosok minél eredményesebben tudjanak
megfelelni a használói, olvasói elvárásoknak, az
információs társadalomból adódó követelmények-
nek és az európai uniós normáknak.

Az együttmûködési szerzõdést Bakos Klára,
az MKE és Fodor Péter, az IKSZ elnöke írta alá.

Együttmûködési megállapodás

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete és az
Informatikai és Könyvtári Szövetség ünnepélye-
sen és együttesen kinyilvánítják azon közös aka-
ratukat, hogy az alapszabályukban és küldetés-
nyilatkozatukban megfogalmazott célok megva-
lósítása érdekében folytatják együttmûködésüket.

A két, önálló feladatokkal, arculattal és cse-
lekvési szabadsággal rendelkezõ szervezet rend-
szeresen és folyamatosan együttmûködik. Ez a
megállapodás a könyvtárak, könyvtári informáci-
ós intézmények, könyvtárosok, könyvtári infor-
matikusok és a könyvtári és információs szolgálta-
tásokat igénybe vevõ felhasználók körére terjed ki.

1. A két fél különösen fontosnak és szükséges-
nek tartja az együttmûködés lehetséges formáinak
keresését és megvalósítását az alábbi területeken:

a könyvtáros- és informatikus-könyvtáros
képzés és továbbképzés irányait és tartalmát a
szakma oldaláról megközelítõ kérdésekben, külö-
nös tekintettel a szakma mindennapi gyakorlatá-
nak követelményeire és igényeire;

a könyvtáros szakma életpálya-modelljével,
a könyvtáros karrierképével és a szakmának a
tudásalapú társadalomra gyakorolt hatásával, ér-
dekérvényesítõ képességével és a szakma társa-
dalmi presztízsével összefüggõ kérdésekben;

a könyvtári és szakmai információs tartal-
mak digitalizálásának alapvetõ kérdéseiben;

a könyvtári és szakmai információs straté-
giák és szolgáltatások folyamatos alakításában és
korszerûsítésében.

2. Konkrét tárgyban mindkét fél kezdeményez-
het együttmûködést. A felek az együttmûködés
szokásos formáival éve, tárgyalásos úton hozzák
meg közös, konszenzusos döntésüket.

3. Az együttmûködõ felek fontosnak tartják, hogy
a könyvtárosi, könyvtári informatikai szak-

ma egészét,
a felhasználókat érintõ, a kormányzatnak,

nem szakmai szervezeteknek vagy a nyilvános-
ságnak szóló javaslataik, állásfoglalásaik közösek
legyenek.

Mindkét szervezet fenntartja saját vélemény-
nyilvánítási jogát.

4. A felek az együttmûködés érdemi megvaló-
sításához elengedhetetlennek tartják egymás rend-
szeres és folyamatos tájékoztatását

a szervezeteik számára aktuális szakmai
kérdésekrõl, törekvésekrõl,

országos jellegû vagy a szakma jelentõs
területeit érintõ rendezvényekrõl, akciókról,

az elnökségi üléseken tárgyalt és a másik
felet is feltehetõen érdeklõ kérdésekrõl és dönté-
sekrõl,

nemzetközi kapcsolataikról.
5. A felek kölcsönösen fontosnak tarják, hogy

a tájékoztatás dokumentumok útján történõ hiva-
talos módja mellett az együttmûködés magában
foglalja a két szervezet vezetõinek, illetékes és
felelõs munkatársainak jó kapcsolatán alapuló
személyes megbeszéléseit is.

6. Jelen megállapodás mindaddig hatályban ma-
rad, amíg valamelyik fél megszüntetésére vagy
módosítására javaslatot nem tesz. Ezzel a megál-
lapodással a két fél között 1995 novemberében
között megállapodás érvényét veszti.

Konferencia
a kommunikációról

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete (MKE) el-
nöksége a 2004-es esztendõben kiemelten foglal-
kozik a kommunikáció kérdéseivel. Így került sor
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az MKE Mûszaki Könyvtáros Szekcióval közös
rendezvényre is, amely A kommunikáció dimen-

ziói címet viselte.
Az országos konferencia 2004. február 25-én,

az Országos Széchényi Könyvtár VI. emeleti ta-
nácsteremében volt, mintegy száz–százhúsz részt-
vevõvel. Bakos Klára, az MKE elnöke kiváló
elõadókat nyert meg a témához, a moderálásra
Balogh Margit, az MKE Mûszaki Könyvtáros
Szekció elnöke vállalkozott.

Az elõadások az általunk ismert és hasz-
nált megközelítések és megfogalmazások mellett
a tudományos problémafelvetések új szempont-
jai szerint vizsgálták a kommunikációt, ösztönzést
adva ezzel a mi sajátos nézeteink felülvizsgálatához,
az újabb szakmai vitákhoz, mind elméleti, mind
pedig gyakorlati téren.

Bõvebb összefoglaló késõbb jelenik meg. Az
elõadások a következõk voltak: Horányi Özséb,
Budapesti Mûszaki Egyetem (BME) Szociológia
és Kommunikáció tanszék – A kommunikáció
mint kölcsönös tudás; Pléh Csaba, BME Kogni-
tív Tudományi Központ – Az olvasás hatása a
gondolkodás szervezõdésére; Z. Karvalics Lász-

ló, BME Információs Társadalom- és Trendkuta-
tó Központ – Kommunikáció az új információ-
kért; Tamás Pál, MTA Szociológiai Kutatóinté-
zet – A tudományos kommunikáció. 

A moderátor szemszögébõl nézve a konferen-
cia tanulsága az, hogy a szakma kutatási terüle-
teit érdemes újragondolni, bõvíteni, a témákhoz
pedig támogatókat keresni. (BM)

Iskolai könyvtárak
napjainkban

2004. március 1-jén a salgótarjáni Balassi Bálint
Megyei Könyvtár szervezésében szakmai napra
került sor a pásztói Teleki László Városi Könyv-
tárban.

A továbbképzési sorozat második elõadásának
vendége Tamásné Fekete Adrienn, az egri
Eszterházy Károly Fõiskola könyvtárosa volt. Elõ-
adásának témája: iskolai könyvtárak napjainkban.

Az iskolai könyvtárosok feladatai közül négy
témával foglalkozott:

1. pedagógiai szerep,
2. könyvtárosi munka,
3. médiaszakértõi és
4. könyvtáros vezetõi szerep.

Az iskolai könyvtárosok figyelmét alapvetõ
kézikönyvekre, segédkönyvekre hívta fel, továb-
bá a mûködést segítõ információforrásokra.

Kitért az szmsz fontosságára, annak a jelentõ-
ségére, hogy mindig kövesse az aktuális változá-
sokat. „Az szmsz legyen részletes, hosszú, és
minden legyen benne” – mondta. Ehhez kapcso-
lódóan beszélt az szmsz mellékletét képezõ mun-
kaköri leírások pontosságának jelentõségérõl is.

Szólt a hagyományos és a projektkutatás kö-
zötti különbségekrõl, számos hazai és külföldi
példával igazolva állításait. Az elõadásban ezután
az iskolai könyvtárak együttmûködésével kapcso-
latos lehetõségekrõl, a kapcsolattartás jelentõsé-
gérõl esett szó, a belsõ kapcsolatokon túl a külsõ
kapcsolatok kiépítésének fontosságát emelte ki a
kolléga.

A szakmai nap a Mikszáth Kálmán Gimnázi-
um, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégi-
um magyar–francia két tannyelvû tagozatának
könyvtárában folytatódott, melyet Bottyán Zoltán

igazgatóhelyettes mutatott be. Beszélt a könyvtár
gyûjteményérõl, az állomány összetételérõl. Fel-
hívta a jelenlévõk figyelmét a könyvtárban talál-
ható tévékészülékre, amelyen az összes francia
nyelvû tévécsatorna fogható,  nagy segítséget
nyújtva ezzel  a diákoknak a nyelvtanulásban.

A következõ szakmai napra Salgótarjánban, a
megyei könyvtárban kerül sor 2004. március 29-én.

Szivákné Vígh Anna,  Sándor Gáborné

Teleki László Városi Könyvtár
Pásztó

Magukra maradtak?

Ez a mondat hangzott el Tõzsér Istvánnétól, a
Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának a
regionális könyvtári ellátás módjainak kidolgozá-
sára létrehozott munkacsoportja munkatársától,
amikor megérkeztem Tiszaújvárosba, ahol A kis-

települések könyvtári ellátása címmel rendeztek
workshopot három megye (Borsod-Abaúj-Zemp-
lén, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Heves)  részvételé-
vel március 18–19-én.

A rendezvény életre hívásával közös gondol-
kodásra, eszmecserére, a jövõ útjának kijelölésé-
re invitáltuk a kistérség könyvtárosait, a könyv-
tárfenntartókat és a kistérségi megbízottakat –
fogalmazott Tompáné Mészáros Hedvig, a házi-
gazda városi könyvtár szakmai igazgatóhelyettese.
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Fehér Miklós, a Könyvtári Intézet osztályve-
zetõje tovább bõvítené a helyi népmûvelõvel, or-
vossal, gyógyszerésszel stb. azt a kört, melyet az
asztal köré ültetetne, ha a párbeszéd egy adott
térség jövõjérõl folyik, mondván, kevés ilyen fó-
rum van. Hiszen Magyarország a kistelepülések
országa, mindegyiknek sajátos éntudata van, s a
megtartó értékek a nyelv, az identitás, a kultúra.
Eljött a cselekvés ideje, óriási a szakadék a városi
és a községi könyvtárak között – ezen megállapí-
tását statisztikai adatokkal bizonyította. Fontosnak
tartja a küldetésnyilatkozatok állandó újra fogalma-
zását, a közhasznú információk gyûjtését.

Az elsõ nap értékes beszámolókat hallottunk a
három megyei könyvtár képviselõitõl (Venyigéné

Makrányi Margittól, Szilágyi Iréntõl és Tõzsér

Istvánnétól), elemezve egy-egy megye helyzetét,
a SWOT-analízis módszerével meghatározva je-
lenlegi és várható feladatait, céljait.

Ezektõl eltérõ volt Bánfalvi Lászlónénak, az
ózdi Városi Könyvtár igazgatójának elõremutató
beszámolója, mivel a kistérségi megbízottal kö-
zösen készítette el, s felelõs együttgondolkodást
tükrözött.

A szervezõk megszólították a kis könyvtárak
jelen lévõ vezetõit is. „Azt mondtátok, lehet ál-
modni” – kezdte hozzászólását a tarnamérai
könyvtárvezetõ, s rögtön az információs társada-
lom egyik kellékét, a számítógépet álmodná
könyvtárába, ehhez kérne támogatást, informáci-
ót, segítséget.

„A tanácskozás, ha nem is rólunk, de értünk
szólt” – összegezte a két nap eseményeit a
mezõkeresztesi könyvtárigazgató. A tervek kidol-
gozásához valós igényfelmérésre van szükség,
ehhez kért segítséget az Informatikai és Könyvtá-
ri Szövetségtõl és a munkabizottságoktól.

Venyigéné Makrányi Margit, a II. Rákóczi
Ferenc Megyei Könyvtár igazgatója zárszavában
elmondta, hogy sok tanulsága van a találkozó-
nak. Az elsõ és legfontosabb, hogy valós igé-
nyekre épített, valós szolgáltatást kell biztosítani.
Ehhez pontosan kell tudnunk, hogy mire is van
szükség egy kistelepülésen, s feladataink megha-
tározásába, a jövõkép kialakításába másokat is be
kell vonnunk. Ma a szakmai tudás mellett más
készségekkel, menedzserszemlélettel is rendelkezni
kell ahhoz, hogy változó világunkhoz igazodó,
megújult könyvtári szolgáltatás jöhessen létre.

Már eddig is szép eredményeket ért el a könyv-
tári hálózat, de tevékenységünket, betöltendõ és

vállalt szerepünket tudnunk kell megismertetni
környezetünkkel. Ezért nem elég „suttogva” kí-
nálni megújult könyvtári szolgáltatásainkat, meg-
felelõ marketingkommunikációs stratégiával is
rendelkeznünk kell ahhoz, hogy elismerjék és
megismerjék tevékenységünket, s visszhangot vált-
sunk ki. (-mi-)

A magyar írók adatbázisa

A magyar tudomány napja alkalmából a Petõfi
Irodalmi Múzeum adatbázis-bemutatóra hívta a
bibliográfusokat, könyvtárosokat 2003. novem-
ber 3-án.

A magyar írók adat-

bázisa több évtizedes
kutatómunka eredmé-
nyeként jött létre, errõl
Botka Ferenc nyugdí-
jas fõigazgató beszélt.
Elmondta, hogy 1986-
ban elhatározták, ki-
egészítik az MTA Iro-

dalomtörténeti Intézet negyedszázados munká-
ja során évenként megjelenõ bibliográfiát, mely-
bõl az olvasó tájékozódhat a magyar irodalom-
ról, a magyar írókról és a magyar mûvekrõl.
Egy grémium meghatározta azoknak az írók-
nak a körét, akik a XIX–XX. század fordulója
körül éltek és jelentõs mûveket alkottak. 1986
és 1993 között a fõként könyvtárosokból és
bibliográfusokból álló csapat folyóiratok évfo-
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lyamait olvasta el és jegyzetelte ki. Így feltér-
képezték az országos és a vidéki napilapok egy
meghatározott körét, összegyûjtötték az írók tol-
lából megjelent cikkeket, tárcákat, valamint a
róluk szóló mûveket, hivatkozásokat is. 1993-
ban elhelyezték a füzeteket (melyek egy-egy
újság anyagát tartalmazták) a kézirattárban,
ezekbõl azonban csak nehezen lehetett kiboga-
rászni az adatokat, ha egy-egy író munkásságát
akarták felmérni.

Nagy Csaba és munkatársai az utóbbi évben
adatbázisba rendezték az adatokat, így egy nagy
virtuális gyûjteményt hoztak létre.

Az adatfeldolgozás most 95 százalékos. 219
magyar íróról, 252 forrás feltérképezésével 110
ezer tételt tartalmaz az adatbázis. Azért választot-
ták az interneten sokak számára elérhetõ adatbá-
zisformát, mert így folyamatosan tudják bõvíteni
a feldolgozott periodikumok számát, és pontosí-
tani tudják az adatokat.

Az adatbázis hozzáférhetõ a Petõfi Irodalmi
Múzeum honlapján, a http://www.pim.hu címen,
az ADATBÁZISAINK menüpontban (több más – a
tájékoztatásban szinte nélkülözhetetlen – adatbá-
zis mellett, melyeket szintén érdemes „felfedez-

ni”). A megnyitott adatbázis jobb oldalán megta-
lálhatjuk a bibliográfia forrásainak felsorolását (a
feldolgozott folyóiratokat, megjelölve a feldolgo-
zás idõintervallumát is), valamint az írók névso-
rát. Nemsokára internetre kerül a tájékoztató is az
adatbázis felépítésérõl. A világhálón közkinccsé
tett adatbázisból csak nyomtatni lehet.

A tájékoztató munkában ezt az adatbázist hasz-
nálva könnyen választ kaphatunk a jövõben azokra
a kérdésekre, hogy bizonyos témákban mely írók
hol írtak cikkeket, tárcákat. Kereshetünk szerzõ,
periodikum, fõcím, mûfaj, dátum, tárgyalt szerzõ
alapján, valamint az annotáció szavaira is.

Nagyon logikusak a mezõfelosztások, de ala-
posan el kell gondolkodni azon, hogy miket vá-
lasztva jutunk el a legbiztosabb válaszhoz. Sze-
rencsére a keresõmezõket a lap tetején folyama-
tosan láthatjuk, így a kitöltésen könnyû korrigál-
ni. A találati halmaz tételeinek SZERZÕ mezõjére
rákattintva kapjuk meg a hosszú rekordot. A
keresõmezõk melletti lefelé mutató piros nyíllal
további keresõmezõket nyithatunk ki, így bõvít-
hetjük is a keresést.

Sikeres böngészést!
Villám Judit
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Számítógépes oldalainkSzámítógépes oldalainkSzámítógépes oldalainkSzámítógépes oldalainkSzámítógépes oldalaink

Használjunk
DVD-RAM-ot!

Valószínûleg egyelõre csak a drágább note-
bookokat vásárlóknak tûnhetett fel, hogy leáldo-
zott a flopik idõszaka. Nincs már flopiegység az
új gyártmányú készülékekben. CD-újraírót sze-
relnek beléjük. Hírek szerint tavaly augusztustól
már nem is gyártanak sehol ilyen meghajtót.

Régóta morogtunk a lassú, megbízhatatlan
(ámde az utóbbi években szinte filléres áron vá-
sárolható) háttértár miatt. Tényleg lassabban ol-
vasható és írható volt elõdjénél, ami 5,25 colos
átmérõjû, de 200 ezer bájttal kisebb tároló-
képességû, puha tokja mellett önmagában is tény-
leg felettébb hajlékony lemezt kezelt. (Masszív-
ságára jellemzésül: éppen hajlékonysága miatt jól
bírta a „gyûrõdést”.

Egy alkalommal, amikor nagy csinnadratta, hír-
verés közepette úthengerrel préselték szét a be-
gyûjtött illegális szoftverekkel teli
adathordozókat a Hõsök terén
(kislemezt-nagylemezt, akkor
még ritkaságnak számító CD-
ROM-ot), az akció után a gye-
rekek összekapkodták az épnek
látszókat. Ezek a rugalmas
flopik ilyen súlyos trauma után
is feltûnõen nagy százalékban
olvashatók, vagyis használha-
tók maradtak…

Egyszer csak, miközben a két kis kapacitású
kivehetõ háttértároló uralta a PC-piacot, megje-
lent a zip-drive a maga zip-lemezével, amin már
kezdetben is 100 MB-nyi anyagot lehetett tárolni.
Méretben alig voltak nagyobbak (mármint a ke-
zelõegység és a tokos lemez) mint a kis flopik.
Mégsem terjedtek el, s áruk hosszú ideje (máig)
tartotta magát. Tíz-tizenöt éven át küszködtünk
az állományzsugorítás kényszerével – minden
bizonnyal a rossz marketing vagy egyszerûen a
számítógépes lobbi miatt. (Igaz, ez meg jót tett a
szoftverfejlesztésnek).

Ez a nagy ugrás az 1,4 megabájtról a 650–800
megabájtra (újraírható CD) az árak alapján egy

ennél is nagyobbra kínál esélyt, ha magunk fel-
figyelünk rá, s nem a piaci erõszakra bízzuk
magunkat.

A DVD-RAM-meghajtók 1998 júniusában
jelentek meg, borsos, 200–300 ezer forint kö-
zötti áron. A hozzájuk vásárolható egy- vagy
kétoldalas RAM-lemezek 8–10 ezer forintba
kerültek, azóta jelentõsen csökkent az áruk.

A DVD-RAM úgy viselkedik, mint a win-
chester. Tárolóképessége 4,7 GB, de a merev-
lemezéhez hasonlóan végezhetõ formázása után
némi veszteség keletkezik, az ezután maradó
tárolóhely kb. 4,25 GB. (Bizonnyal a pozicio-
náló bejegyzések miatt adódik e csökkenés).
Ezt követõen azonban bármelyik fájlkezelõvel
(Windows Intézõ, TotalCommander) egyszerû
ráhúzással is végezhetõ állományírás, ugyan-
olyan egyszerû az átnevezés, törlés, áthelye-
zés, mint a winchesteren. Egy dologban nincs
egyezés: nem lehet rajta töredezettségmentesítést

végezni. A Panasonic saját termé-
kérõl azt állítja, százezerszer is ír-
ható, más gyártók kb. ezerszeres
írási lehetõséget kínálnak. A vár-
ható élettartamot 30 évre becsülik.
Érdemes megjegyezni, hogy egye-
dül a Panasonic gyárt doboz nél-
küli, számítógépes íróba is rakható
DVD-RAM-ot. Igaz, a tokosból is
kivehetõ a lemez, de ez felesleges
„macera”, és még felárat is fize-

tünk rá. A type 2-est kell a boltokban keresni.
Egy adatsor a DVD-RAM mellett: kipró-

bált adatok szerint 72 óra 16 perc 33 másod-
pernyi hanganyag fér el rajta 14,1 MB szabad
helyet hagyva. Ez 1752 zeneszámot (fájlt) je-
lent a „próbadarabon”, összesen 77 CD tartal-
mát! Igaz: a CD zeneanyagát elõtte a standard
128 kb/s minõségben  MP3-má konvertáltuk.

Ami az árakat illeti: a még kapható flopi ára
75–100 Ft/db, az újraírható CD-é: 400–500, a
Panasonic DVD-RAM-é (forrás: www.pana-
sonic-online.hu): 1700 Ft.

Hát nem megéri? Tároljunk, archiváljunk
DVD-RAM-on! (Fejõs László)
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Tipp-sarok:
Hardverkompatibilitási
gondok
a Windows XP-ben

A Windows XP speciális szolgáltatása, hogy te-
lepítés elõtt felajánlja a jelenleg futó rendszer
vizsgálatát (ez jó ideig eltart), s eredményül ad
egy (esetleg tekintélyes méretû) jegyzéket arról,
mely hardverekhez és szoftverekhez ajánlatos fris-
sítéseket beszereznünk.

Ez pedig gyakran nem is olyan egyszerû.
Oktatótermünkben Windows 98-ról tértünk át

XP-re. Miután minden gépünk ugyanabból a fé-
szekaljból való, elegendõ volt egy gépen lefuttat-
ni a tesztet, hogy kiderüljön, mit kell beszerez-
nünk. Bár nem
voltak régiek, az
összes hálózati
kártyát cserél-
nünk kellett. Az
elsõ kellemes
meglepetés az
volt, mennyivel
olcsóbban jutot-
tunk hozzájuk,
mint elõzõleg.
Mindegyik dobozban telepítõ CD is volt, de ezek-
re nem volt szükségünk, a Windows minden
beavatkozás nélkül installálta õket.

A másik hardvergondunk már komolyabb
fejtörést okozott. A jók közé sorolták vásár-
lása idején a gépeinkben lévõ S3 Trio 3D
grafikus videokártyáinkat, s korábban kitû-
nõen dolgoztak is. 8 MB saját memóriájuk is
elegendõ volt minden feladathoz. A Windows
azonban nem vette át a Windows-frissítés-
ként kért telepítés során az eredeti illesz-
tõprogramokat, hanem a sajátját telepítette
hozzájuk. Ennek az lett a következménye,
hogy a képernyõfrissítés rendkívül lelassult,
nem is lehetett 60 MHz-nél magasabb érték-
re állítani, a fájlkezelõkben csak cammogtak a
fájlsorok a gördítés során. A VEZÉRLÕPULT/REND-
SZER/HARDVER/ESZKÖZKEZELÕ paneljén a Videokár-
tya sor sárga ikonja egyértelmûvé tette, hogy a
kártyaillesztéssel gond van.

Nem lehet más a megoldás, mint hogy keresni
kezdjük az XP-frissítésû illesztõprogramokat. Az

S3 weblapja azonban néhány másodpercnyi vá-
rakozás után továbbküld egy másik lapra, ahol
három cég lapja közül is választhatunk. Sorra
megnyitva kiderül, hogy ezeknek a Szlovákiában
és Csehországban székelõ cégeknek immár sem-
mi közük sincs a PC videokártyájához, audio-
cégek ezek.

Telefon a hajdani hazai forgalmazóhoz. Õ is
úgy tudja, a cég megszûnt. A megoldás? Ki kell
cserélni a kártyákat. Ajánl is egy olcsó és meg-
bízható típust. Ámde olcsósága ellenére is össze-
sen 150 ezer forint az ár. Elmegy a kérelem a
beszerzés jóváhagyásáért.

A várakozás közben mocorog az emberben a
morcos kétkedés: bele kell mindebbe nyugodni?

Egy ráérõsebb délelõttön (egy reggeli unott
borotválkozás közben jött ötlet nyomán) kattintás
a WINDOWS SÚGÓ/TÁMOGATÓ WEBHELY ablakára:

A megnyíló webhely:

A terméktámogatás cikkek között keresve re-
mélhetünk választ kérdésünkre. Ehhez válasszuk
a Magyar tudásbázist és töltsük ki a keresõ ûrla-
pot.

A találatok között ott a számunkra megfelelõ,
ami elvisz egy webhelyre, ahol letölthetjük a
kártyatípus szerinti illesztõprogramot. Igaz, a
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Windows jelzi, hogy ez nem ment át a Microsoft
tesztjén, de ha nem esünk pánikba a figyelmezte-
téstõl és folytatjuk a telepítést, megnyugtató ered-
ményre jutunk.

A legjobb bizonyíték erre (ha nem hinnénk a
szemünknek), hogy a VEZÉRLÕPULTon a video-
kártya mellõl eltûnt a bizonytalan mûködést jelö-
lõ sárga színû ikon, a monitorbeállítás sokféle le-
hetõséget ajánl, s ami a legfõbb, a típusával meg-
egyezõ illesztõprogram nevét látjuk a párbeszéd-
ablakban.

Másfélszázezer forintot spóroltunk. (F.L.)
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SzomszédolóSzomszédolóSzomszédolóSzomszédolóSzomszédoló

Új épületben
a muraszombati könyvtár

A szlovén kultúra napja alkalmából, 2004. febru-
ár 5-én avatták fel a mintegy 4400 négyzetméter
hasznos területtel rendelkezõ muraszombati Te-
rületi és Tanulmányi Könyvtárat, amely nemcsak
a város, hanem az egész régió megközelítõleg
165 ezer lakosa részére nyújt könyvtári ellátást.

Az impozáns, kimondottan könyvtári célokat
szolgáló, fehér terméskõvel borított, hatalmas
ablakokkal ellátott, négyszintes épületet Iztok

Zrinski muraszombati építészmérnök tervei alap-
ján a ljubljanai Gradis Építõipari Vállalat építette
a ptuji Gradis In•inering és a muraszombati SGP
Pomgrad alvállalkozókkal. Az építkezési munká-
latok 2002 késõ õszén kezdõdtek, s 2003 nyarán
fejezõdtek be. A város központjában álló kultúr-
palota számára a helyi önkormányzat biztosította
a telket és a hozzá kapcsolódó közmûveket. Maga
az építkezés és a könyvtár felszerelése egymilliárd
64 millióba került, ennek ötven százalékát a Szlo-
vén Mûvelõdési Minisztérium, huszonöt százalékát
a muraszombati község biztosította, míg a beruhá-
zási költségek megmaradt egynegyedét a többi hu-
szonöt mura-
vidéki köz-
ség között
osztották el,
de eddig csak
nyolc utalta
át a ráesõ
részt.

A mura-
szombati Te-
rületi és Ta-
n u l m á n y i
K ö n y v t á r
mintegy 260
ezres doku-
mentumállo-
mányát a két
fiókkönyv-
tárból és a
két távoli rak-

tárhelyiségbõl 2003 szeptemberében kezdték el át-
költöztetni. Ez idõ alatt a könyvtári szolgáltatás
részben szünetelt, majd 2003. november végén
indult meg az új épületben a „próbaüzemelés”.

Az ünnepi megnyitón megjelent Andreja

Rihter mûvelõdési miniszter asszony, aki elisme-
rését fejezte ki az építõknek, akik a nehéz gazda-
sági helyzet ellenére határidõre átadták az épüle-
tet rendeltetésének. Külön szólt a muraszombati
és a környékbeli községek hathatós anyagi támo-
gatásáról, ami lehetõvé tette e jeles intézmény új
épületbe való költözését. Ünnepi köszöntõjében
beszélt a könyvtárak európai uniós feladatairól, a
nemzetiségek és a nemzetiségi nyelvek, valamint
az identitástudat megõrzésérõl.

A könyvtár megnyitója egyben a szlovén kul-
turális ünnep muraszombati központi ünnepélye
is volt, ahol Anton Slavic muraszombati polgár-
mester kiosztotta a községi elismeréseket.

A könyvtár földszinti részén kapott helyet a
felnõtt folyóirat-olvasó, a gyermekkönyvtár, va-
lamint egy száz fõt befogadó, korszerûen felsze-
relt elõadóterem. A közeljövõben várható még a
könyvtári kávézó megnyitása. Az elsõ emeletre
széles, szõnyeggel borított lépcsõn lehet feljutni,
ahol mintegy 1300 négyzetméteren százezer szak-
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könyv és szépirodalmi kötet található a polcokon,
az ETO szerint rendszerezve. Ez a felnõttek sza-
badpolcos könyvtára a tájékoztató szolgálattal. A
tágas térben kapott helyet a könyvtár gazdag fo-
lyóirat-gyûjteménye, mintegy négyszáz különféle
napi-, hetilap és szakfolyóirat közül válogathat-
nak és böngészhetnek az olvasók. Itt található még
a csupa üveg nagy olvasó, a médiatár és a kuta-
tószoba.

A könyvtár megnyitása alkalmával 25 új sze-
mélyi számítógép kezdte meg mûködését. Az
olvasók ingyenesen böngészhetnek az interneten
és a szlovén könyvtárak elektronikus közös kata-
lógusában. Az épület második szintjén találhatók
az ügyviteli helyiségek, a feldolgozó részleg és a
tágas raktár. A könyvtárépület alatt egy mélyga-
rázs és gépkocsiparkoló van, amelyet a közeljö-
võben az önkormányzat mûködtet majd.

A muraszombati könyvtárnak jelenleg körül-
belül tizenhatezer olvasója van, a napi látogatott-
ság eléri a nyolcszáz–ezer fõt. A nyitva tartás

hasonló, mint a többi regionális könyvtár eseté-
ben. Hétfõn 12-tõl 19.30 óráig, keddtõl péntekig
8-tól 19.30-ig, szombaton pedig 8 és 14 óra kö-
zött tart nyitva. A könyvtárhoz tartozó bibliobusz
vasárnap kivételével minden nap járja a vidéket,
havonta egy alkalommal meglátogatja a határ
innensõ oldalán lévõ magyar nemzetiségi falva-
kat, majd Magyarországon felkeresi a Szentgott-
hárd környéki szlovén nemzetiségi falvakat is. A
könyvtárat Szabó Pahic Zsuzsanna igazgatónõ
vezeti. Az intézménynek huszonhárom munka-
társa van, akik javarészt könyvtárosok, a munká-
jukat pedig tíz közmunkás segíti. A könyvtár mû-
ködési és fenntartási költségeit a muraszombati és
a beltinci község fedezi mint alapító. Hozzájuk
csatlakozik még szerzõdéses alapon tizenkét kör-
nyékbeli község, a könyvállomány gyarapításá-
hoz pedig javarészt a Szlovén Mûvelõdési Mi-
nisztérium biztosít támogatást.

Papp József

(Fotó: Laci Klar)
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SzemleSzemleSzemleSzemleSzemle

Ismerd meg a könyvtárt!

Kereki Judit és Madarász Lászlóné módszertani
kiadványa sok éves tapasztalatra és a gyakorlat-
ban általuk rendszeresen kipróbált ismeretekre
épül.

A középiskolás korosztály részére átgondolt
könyvtárhasználati órák szellemes számonkérésé-
nek forgatókönyvét állították össze. Az általuk
elvégzett munka megérdemli, hogy közkincsként
hasznosuljon az iskolai és a közmûvelõdési könyv-
tárak napi munkájában. Jó érzékkel felismerték,
hogy ez a korosztály szereti a játékos megméret-
tetést, és ha egy adott könyvtár vállalja a vetélke-
dõ meghirdetését a könyvtárhasználati órákra ér-
kezõ diákoknak, úgy természetes módon az órá-
kon való részvétel is sokkal nagyobb figyelmet
és érdeklõdést vált ki a jelentkezõkbõl. Az egyé-
ni motivációk megalapozása segíti a fiatalok
könyvtárhasználati ismereteinek befogadását és
megõrzését.

A kiadvány egy kiváló szakmai ötlet megva-
lósulása, majd akkor teljesíti be igazán a maga
küldetését, ha a könyvtáros társadalom visszaiga-
zolja a kötet által gerjesztett értelmes és hasznos
munkában rejlõ örömöket.

Kalandra fel, tessék kipróbálni Kereki Judit és
Madarász Lászlóné „receptjét”. Tessék tovább-
adni, másoknak is ajánlani.

Kocsis István

igazgató
Ady Endre Könyvtár, Közösségi Ház és

Innovációs Központ

A könyv szerzõi elõszava

Városunkban tizenegy középfokú iskola mûkö-
dik, ahol változó könyvtári ismeretekkel rendel-
kezõ gyermekek tanulnak. Munkánk során a la-
kókörnyezetünkben található elsõs diákoknak
rendszeresen tartunk könyvtári órákat, ahol a
könyvtárbemutatáson kívül gyakorlati könyvtár-
használati feladatokat is adunk, így segítve isme-
reteik bõvítését. Ezek az órák tapasztalatunk sze-
rint a könyvtári propagandán túl jól szolgálják a
fiatalok könyvtárhoz való viszonyának fejlõdé-

sét. Egyrészt a diákok bátrabban lépnek be az
intézményünkbe, másrészt sikerélményt jelent,
hogy önállóan megtalálják a dokumentumokat, így
szívesebben keresnek fel bennünket és veszik
igénybe a könyvtár további szolgáltatásait is.

A könyvtárhasználati órák továbbfejlesztésé-
bõl született meg a vetélkedõ meghirdetésének
gondolata 1994-ben, amelyet örömünkre nagy
érdeklõdéssel fogadtak a diákok, és már elsõ íz-
ben tíz csapat jelentkezett (azóta is minden év
tavaszán nyolc–tíz négyfõs csapat részvételével,
jó hangulatban folynak a vetélkedõk).

Az iskolai könyvtárosok, a magyar nyelv és
irodalom szakos tanárok együttmûködõ partnere-
ink a rendezvény lebonyolításában. A vetélkedõ-
re jelentkezõket minden alkalommal több héten
keresztül készítik, illetve készítjük fel.

Könyvtárunkban ebben az évben tizedik alka-
lommal került megrendezésre a város középisko-
lás diákjainak a könyv- és könyvtárhasználati
vetélkedõ. Úgy gondoljuk, hogy az eddigi tapasz-
talatok feljogosítanak minket arra, hogy egy ki-
advány formájában másoknak is ajánljuk e ren-
dezvény meghonosítását. Segítséget kívánunk
nyújtani mindazoknak, akik kedvet éreznek pél-
dánk követésére.

A kiadványban szereplõ feladatok válogatást
nyújtanak az elmúlt tíz év anyagából.

Kellemes perceket, vidám és hasznos együtt-
munkálkodást kívánunk!

Ismerd meg a könyvtárt! József At-

tila Városi Könyvtár, Zalaegerszeg, 2004

Magyar Fürdõalmanach

Örvendetesen nagy érdeklõdéssel kísérte a
média a Kiss Veronika és Nagy Zoltán szer-
kesztette Magyar Fürdõalmanach megjelenését.
A sajtóban megjelent dicsérõ kritikák, ismerte-
tések mellett foglalkozott vele a rádió, tévé is,
ami sajnos elég ritka jelenség. A gyönyörû
kiállítású, nagy szakmai gondossággal készült
kötet persze meg is érdemelte a megkülönböz-
tetett figyelmet, de mint tudjuk, az ilyesmi nem
magától értetõdõ manapság.
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A teljes magyar fürdõtörténetet feldolgozó mû
végigkalauzolja az olvasót az ország legrégeb-
ben mûködõ nyilvános fürdõjétõl, Esztergomtól
kezdve a régi Magyarország legjelentõsebb für-
dõhelyein. Az erdélyi híres fürdõk – Szováta,
Tusnád, Borszék, Félixfürdõ, Herkulesfürdõ –
mellett bemutatja a felvidéki fürdõhelyek –

Pöstény, Bártfa, Trencsénteplic –, a Tátra és a Mátra
történetét, a délvidéki Palicsot, Magyarország neve-
zetes hévizeit és fürdõközpontjait – Harkányt, Balfot,
Parádfürdõt, Hévízt –, a fõváros híres és patinás

fürdõit – többek között a Császárt, a Lukácsot a
Gellértet és a Széchenyit –, s elvezet a tengermellék
történelmi fürdõhelyeire, Abbáziába (Opatija) és
Fiumébe (Rijeka) is.

Elsõsorban az Orszá-
gos Széchényi Könyvtár
fénykép és képeslap-,
zenemû-, díszletrajz-,
régi könyv, folyóirat- és
napilapgyûjteménye leg-
szebb darabjainak bemu-
tatásával eleveníti fel az
elmúlt korok fürdõit és
fürdõéletét, a zenei és
színházi eseményeket.
Ugyanakkor ásvány- és

A budai Császár fürdõ. L. Rohbock rajza,
J.Richter metszete (balra fent)

A Gellért fürdõ az 1930-as években (balra középen)
A budai Rác fürdõ. Ismeretlen mûvész litográfiája

(balra lent)
A pöstyéni „csoda” képeslapon, 1910 körül (fent)

Csoportkép a 30-as évekbõl, középen József Attila
(középen)

A fürdõhelyi élvezeteknek irodalmi életünk nagyjai is
elõszeretettel hódoltak. Képünkön: Babits Mihály (lent)

A következõ oldalon: Lukács Gyógyfürdõ és Uszoda
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gyógyvizeink hallatlanul gazdag tárházáról is képet ka-
punk a kérdések legnevesebb szakértõinek tollából.

A kötetet a ma is üzemelõ, száznál több ismert
fürdõ teljes gyógyhatásmutatója és elérhetõségi
adatai gazdagítják.

A Nagy Zoltán vezette könyvtáros csapat –
Csillag Katalin, Fazekas Andrea, Pastyik Endre

– alapos munkát végzett. A kiadvány végén rész-
letes helységnévmutatót találunk az egész Kár-
pát-medencére vonatkozóan, ország-megjelöléssel,
a ma külföldinek számító fürdõk esetében is a
magyar nevek sorrendjében, de az idegen elneve-
zést is közölve. A képmutató felöleli a fürdõ-
történeti tanulmányokban megjelent képek mind-

egyikét. A sze-
mélynévmutatóban
Bél Mátyástól Ca-
racalláig, Babits
Mihálytól Ybl
Miklósig sorjáznak
a nevek a tanulmá-
nyokból, a jegyzet-
anyagból és a kép-
aláírásokból.

A képeket szer-
kesztõ Cseh Má-

ria, Nagy Ferenc

és Zséli Lászlóné

tiszteletre méltó
munkájának kö-
szönhetõen az il-
lusztrációk a lehe-

tõ legtökéletesebb minõségben varázsolják elénk
a fürdõket, fürdõhelyeket és a valamikori pezsgõ
fürdõéletet.

A kötet az Országos Széchényi Könyvtár és a
Magyar Fürdõszövetség gondozásában (és eme
intézmények vezetõinek ajánló elõszavával) je-
lent meg. A kivitelezési és nyomdászati munká-
latokat a szombathelyi Yellow Design Grafikai
Stúdió és Nyomda végezte Kassai Ferenc veze-
tésével.

Magyar Fürdoalmanach. Szerk. Kiss Ve-
ronika, Nagy Zoltán. Magyar Fürdoszö-
vetség és Országos Széchényi Könyvtár,

Budapest, 2004, 198 o.

HírekHírekHírekHírekHírek

A Magyar Köztársaság Arany Érdemke-
resztjét kapta március 15. alkalmából dr. Környei

Lászlóné, a miskolci II. Rákóczi Ferenc Megyei
Könyvtár nyugalmazott igazgatója és Gaál Sándor,
a Tiszafüredi Városi Könyvtár igazgatója.

Mindkettõjüknek gratulálunk és további sikereket
kívánunk!

Ismét húsz diafilmmel bõvült a Neumann-
ház és a Laterna Magica Bt. gondozásában készült
Virtuális Diafilm-történeti Múzeum vetítõtermének
kínálata.  A frissen felkerült filmek között van a

Kis Mukk története, A Patyomkin páncélos és több
más érdekesség. Jelenleg száz film közül választ-
hatnak olvasóink, és még ebben a hónapban újabb
tíz filmmel bõvítjük a választékot.Szeretettel várja
olvasóit a Neumann-ház! (www.diafilmmuzeum.hu).

A Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár Jani-
kovszky Éva munkássága elõtt tisztelegve meseíró
pályázatot hirdetett budapesti iskoláskorú gyerme-
kek és fiatalok részére Az úgy volt… címmel.

A pályamûvek beadási határideje április 30.
A pályázat fõ támogatója a Bábolna Rt.
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SajtófigyelõSajtófigyelõSajtófigyelõSajtófigyelõSajtófigyelõ

Petõfi Népe 2004. január 28.
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Hét Nap 2004. március 3
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Magyar Hírlap 2004. március 17.
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TTTTTudjon róla!udjon róla!udjon róla!udjon róla!udjon róla!

A PROGRAMBÓL:

Liszt-terem (ápr. 23. 10.00–12.00)
A könyvtár és a könyvkiadás a galaxisok fókuszában
Az Internet és a Gutenberg-galaxis
Vezeti: Bakos Klára elnök (Magyar Könyvtárosok Egyesülete)

10.00–10.30
Heller Ágnes szociológus
A Gutenberg-galaxis

10.30–10.50
György Péter esztéta, egyetemi docens (ELTE)
Kézirat, nyomtatás, kérdõjel

10.50–11.10
Kocsis András igazgató (Kossuth Kiadó)
A nyomtatott betû metamorfózisa, avagy megrágja-e az „egér” a könyveket?

11.20–11.40
Szlatky Mária könyvtárigazgató (CEU Könyvtára)
Az elektronikus dokumentumok használata a könyvtárakban

11.40–11.55
Bucsi Szabó Zsolt igazgató (Akadémiai Kiadó)
CD-k és  CD-ROMtalanítás
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Bartók-terem (ápr. 23. 13.00–15.00)

„Tovább is van, mondjam még?”
A magyar gyermekirodalom és a gyerekek olvasási szokásai
Vezeti: Nagy Anikó (Magyar Könyvtárosok Egyesülete)

13.00–13.20
Komáromi Gabriella kritikus
A boszorkány jó, a tündér hétfejû, a hõs meg kétbalkezes. Az ezredforduló meséi

13.20–13.40
Rigó Béla író, szerkesztõ (Kincskeresõ)
Géza malac a Maszat-hegyen. Tendenciák a mai gyerekköltészetben

13.40–14.00
Szávai Ilona igazgató (Pont Kiadó)
A gyermekkönyveket is felnõttek vásárolják. Kiadók és szülõk felelõssége

14.00–14.20
Bánkeszi Katalin (Neumann-ház)
Olvasni jó – az interneten is

Az olvasó könyvtáros
Könyvtárosok beszélnek olvasmányélményeikrõl

14.20–14.35
Karakasné Kõszegi Katalin (FSZEK 13/5. Kvt.)
A manógyár. Lázár Ervin könyve

14.35–14.50
Némethné Kapus Krisztina (Petõfi Sándor Városi Gyermekkönyvtár, Kiskunfélegyháza)
Amália szerint a szomorúság Boldizsár Ildikó és Szalma János meséiben

A Könyvtáros Klub II. emeleti programjai

Könyvtárfejlesztés – beruházások
A Magyar Periodika Kör rendezvénye
(ápr. 23. 10.30–12.30)
Vezeti: Fonyó Istvánné fõigazgató (BME OMIKK)

Elõadók:
Téglási Ágnes fõtanácsos (OM)
Virágos Márta fõigazgató (DEENK)
Máder Béla fõigazgató (SZTE EK)

Könyvtárfejlesztés – szolgáltatások
(ápr. 23. 14–16.30)
Vezeti: Szivi Józsefné (Magyar Könyvtárosok Egyesülete)
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14.00–14.30
Berke Barnabásné fõosztályvezetõ (OSZK)
Elsõ falat a nagy kalácsból. A nemzeti könyvtár cédulakatalógusainak retrokonverziós munká-
járól

14.30–15.00
Monok István fõigazgató (OSZK)
Az elektronikus dokumentumok fogadása és megõrzése a nemzeti könyvtárban

15.00–15.30
Huszár Ernõné fõigazgató (BKÁE Központi Könyvtára)
Az egyetemi könyvtár és környezete, a szolgáltatások fejlesztése

15.30–16.00
Tompa Zsoltné – Kiss Danuta

A Nyugat-magyarországi Egyetem Központi Könyvtárának saját fejlesztésû adatbázisai. Egyéb
erdészeti, faipari adatbázisok. Bemutatás

Elektronikus és nyomtatott kiadványok
(ápr. 24. 10.00–12.30)
Vezeti: Teveli Judit (Magyar Könyvtárosok Egyesülete)

10.00–10.30
Bucsi Szabó Zsolt igazgató (Akadémiai Kiadó)
Az Akadémiai Kiadó új elektronikus kiadványai. Az Akadémiai Elektronikus Könyvtár hasz-
nálatának elõnyei könyvtárosok számára

10.30–10.50
Szelthafner Zoltán (HP Magyarország)
eBook

10.50–11.10
Perjési Zoltán (HP Magyarország)
A nyomtatás jövõje

11.10–11.25
Sárközy Andrea

Tisztességtelenül. Annabelle Félicité de Valois regényének bemutatása

11.25–11.40
Nagy Zoltán (OSZK)
A magyar fürdõkultúráról a Kárpát-medencében

11.40–12.30
Frankfurt után. A magyar irodalom külföldön. Beszélgetés. Pató Attila bemutatja a Frankfurt
’99 munkacsoport tanulmányköteteit. Részt vesz: Sándor Iván regényíró és Bombitz Attila

szerkesztõ
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Könyvtár és pedagógia
(ápr. 24. 14.00–15.30)

14.00–14.30
Balogh Mihály (OPKM)
Magyar pedagógusok háza. Az OPKM megújulási stratégiája

14.30–15.30
Emmer Gáborné és Varga Zsuzsa beszélget a Könyvtárpedagógia címû könyv szerzõjével,
Dömsödi Andreával

CD-ROM SHOW
(ápr. 25. 10.00–12.30)
Vezeti: Árkos Iván szerkesztõ (BME OMIKK)

Felhívás

A Könyvtáros Klub II. emeleti helyszíne mellett egy 6x2 méteres stand április 23-ától 25-éig
a Magyar Könyvtárosok Egyesülete rendelkezésére áll. Egy idõben két-három intézmény vagy
könyvtáros magánszemély állíthatja ki nyomtatott vagy elektronikus kiadványait. Lehetõség van
adatbázisok bemutatására is. Kérjük, mielõbb jelentkezzenek az érdeklõdõk, hogy az idõbeosz-
tást meg tudjuk csinálni.
Jelentkezni lehet e-mailben a szervezõnél, Nagy Anikónál (aniko@oszk.hu).

Pályázati felhívás
„Az év fiatal könyvtárosa” elismerõ cím elnyerésére

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete (MKE), valamint az Informatikai és Könyvtári Szövet-

ség (IKSZ) a pályakezdõ könyvtárosok kiemelkedõ szakmai teljesítményének jutalmazására

ismét meghirdeti „Az év fiatal könyvtárosa” pályázatot. Az elismerést minden évben egy har-

minchárom év alatti (az idén az 1971-ben vagy késõbb született), felsõfokú végzettséggel ren-

delkezõ gyakorló könyvtáros kapja meg, egyéni pályázat alapján.

A pályázatok benyújtásának határideje: 2004. június 1.

Helye: Magyar Könyvtárosok Egyesülete Elnöksége (Budapest, Hold u. 6. 1054).
A pályamunka tartalmazza a jelölt szakterületének gyakorlatából származó valamely téma

írásbeli, még nem publikált kidolgozását, a szakmai önéletrajzot és három támogató írásbeli
ajánlását. Az elõzõ évben nyeretlen pályázatokat ismét be lehet nyújtani.

Az elismerõ cím odaítélésérõl az IKSZ és az MKE elnöksége által megbízott kuratórium
dönt. Az elismerés ünnepélyes átadására az MKE vándorgyûlésének plenáris ülésén kerül sor.

A címmel jár: elismerõ oklevél, ötvenezer forint jutalom, a vándorgyûlésen vagy az MKE
és az IKSZ valamely szakmai rendezvényén bemutatkozó elõadás lehetõsége, a kuratórium
ajánlása a szaklapoknak a dolgozat közzétételére. A cím birtokosai elõnyt élveznek a külföldi
tanulmányutakra benyújtott pályázatok elbírálásánál.

Bakos Klára Fodor Péter

az MKE elnöke az IKSZ elnöke
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P Á L Y Á Z A T

A Kovács Máté Alapítvány kuratóriuma 100 000 forint értékben pályázatot hirdet nappali
tagozatos, az elsõ diploma megszerzésére irányuló képzésben részt vevõ informatikus könyv-
táros szakos egyetemi és fõiskolai hallgatók számára. Pályázni Kovács Máté életmûvéhez kap-
csolódó témákban (a professzor által mûvelt könyvtári szakterületek: könyvtártörténet, -szoci-
ológia, -politika stb.) e pályázati célra készült, befejezett tanulmánnyal lehet (minimális terjede-
lem: 10 oldal, 1800 karakter/oldal). A pályázó nevének és elérhetõségeinek megjelölésével a
tanulmány szinopszisát egy példányban 2004. szeptember 1-jéig, a megírt, kész munkákat pedig
2004. december 31-éig három példányban kell eljuttatni postán vagy személyesen a kuratórium
titkárához, dr. Hangodi Ágneshez (Könyvtári Intézet 1827 Budapest, Budavári palota F. ép.).
A kuratórium legfeljebb két munkát jutalmaz, a döntés után a díjakat januárban, a magyar
kultúra napjához kapcsolódva, ünnepélyes keretek között adja át.

A kuratórium pályázatot hirdet továbbá a hazai felsõoktatási intézményekben tanuló arra
érdemes, rászoruló informatikus könyvtáros szakos hallgatók és a könyvtári szakterület
doktoranduszai rendszeres tanulmányi támogatására a 2004/2005. tanévre összesen 100 000
forint értékben. A tanév tíz hónapjára szóló, havonkénti 10 000 forintos ösztöndíjat egy pályázó
nyerheti el. A támogatás feltétele a Kovács Máté-életmû, illetve a professzor tevékenységéhez
kapcsolódó ismeretterületek elmélyült tanulmányozása, melynek eredményeit a 2006-ra, a pro-
fesszor születésének századik évfordulójára tervezett megemlékezések alkalmával szeretnénk
hasznosítani. A pályázathoz részletes szakmai önéletrajzot, publikációs jegyzéket és egy, a
pályázó könyvtárosképzõ oktatási intézményének oktatójától származó ajánlást kell benyújtani
postán vagy személyesen a kuratórium titkárához, dr. Hangodi Ágneshez (Könyvtári Intézet
1827 Budapest, Budavári palota F. ép.), a benyújtás határideje 2004. május 31.

A kuratórium a pályázatok függvényében és ismeretében fenntartja magának a jogot a kiírt
összegek átcsoportosítására, növelésére.

Meghívó

A csongrádi Csemegi Károly Könyvtár és Információs Központ 2004. május 9. és 11. között
ismételten megrendezi a Kárpát-medencei könyvtárosok konferenciáját.
A konferencia címe: Korszerû könyvtárakkal Európába
A szakmai elõadások május 10-én lesznek az alábbi témákban és elõadókkal:
Bedõ Tamás polgármester köszönti a vendégeket
Dr. Skaliczky Judit a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma könyvtári stratégiai projekt-
jeit mutatja be
Tormássy Zsuzsanna a Könyvtárak szerepe az európai uniós tájékoztatásban címmel tart
elõadást
Dr. Harsányi László a Nemzeti Kulturális Alapprogram pályázati lehetõségeirõl és az európai
uniós pályázatokról fog beszélni
Zongor Attila az uniós finanszírozási rendszerrõl, forráslehetõségekrõl tart elõadást
Dr. Bujdosó Dezsõ Az olvasás, a könyv és a könyvtár szerepe az információs társadalomban,
(szubjektív megjegyzések az olvasás értelmérõl) címû elõadását hallgathatjuk meg
A konferencia záró napján (11-én) látogatást tervezünk a Katona József Megyei Könyvtárba,
Kecskemétre.
A háromnapos konferencia teljes anyagát és a jelentkezési lapot a www.konyvtar.csongrad.hu
címen lehet megtalálni. Információval a margo@konyvtar.csongrad.hu címen szolgálhatunk.
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„Határtalan Európa” – Kultúrák találkozása

Az Országos Idegennyelvû Könyvtárban foly-
tatódik a „Határtalan Európa” – Kultúrák találko-

zása címû rendezvénysorozat. Március 3-án meg-
nyílt a Bõvülõ Európa: a csatlakozó országok címû,
április elejéig látható kiállítás. Március 18-án dr.

Bereczki András történész bevezetõ elõadásával be-
mutatták a Nevek márványtáblán címû történelmi
nagyjátékfilmet. Áprilisra Európa mindannyiunké!

Magyarország és az EU-tagállamok kulturális kap-

csolatai címmel terveznek programot.

Kamarakiállítás nyílik az Országos Mezõgazda-
sági Könyvtár és Dokumentációs Központban áp-
rilis 1-jén 17 órakor A birkagyapjútól a szõnyegig

címmel. Az április 16-áig megtekinthetõ kiállítás ne-
mezelt tárgyakon, szõtteseken és színes fotókon ke-
resztül mutatja be a gyapjú feldolgozásához kapcso-
lódó kézmûves mesterségek fortélyait.

Az Országos Idegennyelvû Könyvtár mint a
nemzetiségi kérdéskör szakkönyvtára az idén már
tizedik alkalommal vállalkozik komplett kiállítás meg-
rendezésére a Budapesti Nemzetközi Könyvfeszti-
válon (2004. április 22–25. Budapest Kongresszusi
Központ).

A Magyarországon élõ 13 nemzeti és nyelvi ki-
sebbség kulturális intézményrendszerét, tankönyve-
it, könyvtári és iskolahálózatát, könyvkiadását, saj-
tóját, valamint a róluk szóló elemzõ irodalmat és
publicisztikát mutatjuk be a II. emeleti 321-es stan-
don.

A kiállított könyvek, folyóiratok, kazetták a helyszínen megvásárolhatók, illetve megrendel-
hetõk. A folyamatos szakmai tájékoztatást könyvtárunk nemzetiségi referensei, az árusítást pedig
a Budapesti Teleki Téka Könyvesbolt biztosítja.

Április 23-án, pénteken 14.30 órától 15.30 óráig tart hagyományos nemzetiségi irodalmi
rendezvényünk a Kongresszusi Központ Lehár I. termében, ahol zenével, dallal, felolvasások-
kal tarkított színházi mûsor keretében a magyarországi szerbek irodalmi életének és legújabb
alkotásainak bemutatására kerül sor Gyuvecs habbal címmel.

Bevezetõ elõadást tart dr. Sztepanov Milán, a Szrpszke Narodne Novine címû szerb napilap
fõszerkesztõje.

Fellépnek a Magyarországi Szerb Színház tagjai;

dr. Milosevits Péter magyarországi szerb író, költõ;

a Suncokret gyermek színjátszócsoport tagjai.

A rendezvény háziasszonya dr. Pavlov Milica, a Szerb Országos Önkormányzat elnöke és
Lukács Zsuzsanna, az Országos Idegennyelvû Könyvtár osztályvezetõje.

A fesztivál április 22-én, csütörtökön délután 3 órától áll nyitva a nagyközönség elõtt, pén-
tektõl vasárnapig pedig 900 és 1800 óra között fogadjuk a látogatókat.

Minden érdeklõdõt szeretettel várunk.
Lukács Zsuzsanna, OIK
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Megjelentek a Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisztérium pályázati felhívásai

A gyermek és ifjúsági célú kiírások között vannak a könyvtárak számára is megpályázható
témák.
Információ:

tel.: 06 40/444-555 (9 és 16 óra között)
e-mail: palyazat@mobilitas.hu
honlap: www.gyism.hu vagy www.mobilitas.hu
GYISM Információs és Szolgáltató Iroda: 1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 57.

Jogszabályfigyelõ
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A Magyar Könyvtárosok Egyesületének 36. Vándorgyûlése

MISKOLC
2004. július 29-31.

Elérhetõség: vandorgyules@rfmlib.hu

Telefonon érdeklõdni lehet
a 46/412-011 vagy 46/503-120
Bokrosné Stramszky Piroska 142-es mellék
Gulyás Lászlóné 143-as mellék
és közvetlenül a 46/503-129
telefonszámokon.

Téma: Könyvtár és esélyegyenlõség
Programtervezet

július 29. csütörtök

11.00 Városnézõ séták
14.00 Kiállítás megnyitó
16.00 Plenáris ülés
18.00 Esti fürdõzés a miskolctapolcai barlangfürdõben

Könyvtárosok kosárlabda tornája
Kulturális program

július 30. péntek

9.30 Szekcióülések
14.00 Szekcióülések

17.00 Záró plenáris ülés

20.00 Baráti találkozó

július 31. szombat
Kirándulások

• Zempléni körút
• Abaúj és Kassa kultúrtörténeti megtekintése
• Autóbusszal a Bükk-hegységbe
• Kirándulás a Szlovák-karsztra
• Bódva-völgy - Aggteleki-karszt
• Dél-Borsod, Matyóföld
• Bakancsos bortúra
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RENDEZVÉNYNAPTÁR 2004

IV. 2. Bp., BKÁE MKE Társad.tud. MKE TTSZ Szivi Józsefné,
Szekció taggyûlése BKÁE Villám Judit

IV. 7-8. Gödöllõ Kistelepülések városi könyvtár Fülöp Zoltánné
könyvtári ellátása

IV. 13. Bp., OSZK British Council British Council
szeminárium

IV. 15-16. Bp., Pataky Pulman-konferencia  Publika Magyar http://www.ki.oszk.hu
Mûvelõdési Ház – Közkönyvtárak a Könyvtári Kör
és Szentendre közösség

szolgálatában

IV. 19-20. Sárospatak minõség-módszertani Vidra Szabó
továbbképzés Ferenc

Változás!

IV. 20-21. Bp., OSZK Kistelepülések... IKSZ M. Móré Ibolya

IV. 22. Hatvan, Konferencia a IKSZ, M. Móré Ibolya
városi könyvtár regionalitásról városi könyvt.

IV. 22-25. Bp. Könyvfesztivál

IV. 23-25. Bp. könyvtáros program MKE és Molnár Ilona és
a könyvfesztiválon Magyar Periodika Fonyó Istvánné

Kör

IV. 26. Kecskemét EU-csatlakozási megyei
program könyvtár

IV. 30. országszerte EU-csatlakozási
rendezvények a
könyvtárakban

IV. vége Bp. MKE küldöttgyûlés MKE Molnár Ilona

V. 5-7. Debrecen Informatio Medicata Magyar
2004 – MOKSZ- Orvosi Könyvtárak
konferencia Szövetsége

V. 9-11. Csongrád, Korszerû könyv- városi könyvtár www.konyvtar.csongrad.hu
városi könyvtár tárakkal Európába

– konferencia
V. 26. Bp., OSZK IKSZ-közgyûlés IKSZ M. Móré Ibolya

VI. 21-23. Kalocsa Egyházi könyvtárak Egyházi Ásványi Ilona
a változó hazai Könyvtárak
könyvtárügyben Egyesülése
– stratégia, cél, jövõkép,
menedzsment

VII. 14-16. Szolnok, Helyismeret, MKE Takáts Béla
megyei könyvtár digitalizálás, Helyismereti

Európai Unió Könyvtárosok Szervezete

VII. 29-31. Miskolc MKE vándorgyûlés MKE Molnár Ilona

X. 10. országszerte Könyves vasárnap Magyar Rádió M. Móré Ibolya
Gordiusz Szerk.
– IKSZ

X. 11. Bp., FSZEK Összefogás IKSZ M. Móré Ibolya
– konferencia

X. 12. Bp., OSZK kerekasztal IKSZ M. Móré Ibolya
a könyvtári
szaksajtóról
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Honlapszemezgetõ
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