Mûhely
Kistelepülések könyvtári
ellátásának lehetõségei
Észak-Magyarország
három megyéjében
A tiszaújvárosi konferencia
tanulságai
Március 18–19-én Tiszaújvárosban került sor az
elsõ tanácskozásra azok közül, amelyeket az Informatikai és Könyvtári Szövetség kezdeményezésére az ország öt városában rendeztek meg a
térségi könyvtári ellátás lehetséges útjai témakörében.
Az észak-magyarországi régió három megyéje, Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves és SzabolcsSzatmár-Bereg szakembereit a városi könyvtár
fogadta. A közigazgatási régióból hiányzott Nógrád megye, amelynek képviselõi a gödöllõi tanácskozáson vettek részt, csatlakozott viszont
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye.
A három részt vevõ megyére a kistelepüléses
településszerkezet jellemzõ.
A konferencia szervezése során úgy terveztük, hogy a szakmai közönség mellett meghívjuk a kistérségi képviselõket, polgármestereket
is. Egyrészt, hogy tájékoztathassuk õket az elképzeléseinkrõl, a lehetõségekrõl, másrészt, hogy
megismerhessük a fenntartók, a területfejlesztésért felelõs szakemberek véleményét is. Így a
megyei és a kistérségi központi városi könyvtárak képviselõi, valamint a régió egyes kistelepüléseinek könyvtárosai mellett õket is meghívtuk.
Az elõzetes várakozásnak megfelelõen csekély
számban vettek részt a konferencián a közigazgatás képviselõi.
Elfogadta viszont meghívásunkat a BorsodAbaúj-Zemplén megyei Közgyûlés alelnöke,
Kormos Dénes, akinek átfogó és valóban a lehetséges jövõrõl szóló elõadása a közigazgatás
szemléletváltásáról és megvalósítható reformokról
szólt. Szinte minden elõadó és felszólaló visszautalt a nyitó elõadás egy-egy momentumára.

Kormos Dénes a TeIR (térinformatikai rendszer) adatainak segítségével érzékeltette a megye északi és déli területeinek történelmi okokra
visszavezethetõ sajátosságait, eltérõ fejlõdését. A
megye településeinek száma 357, ebbõl 500 lakosnál kevesebben 157-ben élnek. Katasztrofálisan kevés ezekben a még mûködõ könyvtár: a
157-bõl csupán 21-ben van.
A régión belül is különbségek, így feszültségek is vannak a kistérségek között. Ezek oldására és fejlesztésekkel a különbségek kiegyenlítésére kell törekednie a közigazgatásnak.
A roma népesség 18–20%-a él az észak-magyarországi régióban, ennek 80%-a az északi
kistérségekben. Külön projektek foglalkoznak a
speciális problémák, gondok megoldásával. A
Borsod-Abaúj-Zemplén megyei önkormányzat
humánerõforrás- és hálózatfejlesztési elképzelései szerint több terület összehangolásával lehet
elõrelépni:
• feladat az eszközellátottság javítása különösen a hátrányos térségekben;
• számítógépesítés az önkormányzatoknál és
intézményeiknél;
• az internettechnológia bevezetése és használata;
• a megye 80%-ában nincs számítástechnikai, informatikai végzettségû szakember, ezért a
hálózatfejlesztési program része a Miskolci Egyetemen végzett szakemberek régióban tartása;
• a pályázatok komplex kihasználása;
• a könyvtár és a teleház együtt vagy egymással párhuzamosan létezõ formáinak fejlesztése;
• a humánerõforrás-fejlesztési operatív program végrehajtása;
• a regionális operatív program;
• az országos TeIR-rendszer (amely a térségi és regionális fejlesztés adatbázisa) adatainak
felhasználása a tervezéshez.
Kormos Dénes elõadásában hangsúlyozta, egy
új típusú könyvtári szolgáltatórendszer kialakítása, fejlesztése csakis területfejlesztési projektekhez kapcsolódva képzelhetõ el és juthat olyan
forrásokhoz, amelyek nélkül nem lehet életképes. A magyar és az EU-s területfejlesztési és
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• Az információáramlás lelassult.
• A szolgáltatás
gyakran a könyvkölcsönzésre korlátozódik.
• Elavult, korszerûtlen és elhasználódott a dokumentumállomány.
• Egyre kedvezõtlenebbek a mûködési feltételek
(rossz állagú, gyakran könyvtári célra
alkalmatlan épület,
helyiség, minimális
gyarapítási keret
vagy még az sem).
• Nem jellemzõ a korszerû inforegyéb források komplex kihasználására, forrásösszevonásra van szükség.

A régióbeli kistelepülések
könyvtárainak helyzete
A konferencián mind a három megye települési könyvtári ellátásáról bõséges statisztikai tájékoztatást kaptunk. Ennek alapján igyekeztem azokat a hasonlóságokat, jellegzetességeket összegyûjteni, amelyek általánosan
jellemzõek a régió kistelepüléseinek jelenlegi
könyvtári ellátására, hiszen bármilyen ellátórendszer kidolgozásához nélkülözhetetlen a
reális helyzetelemzés. Erre egyébként már elõzetesen is nagy igény mutatkozott a kistelepülések könyvtárosai részérõl.
• Az aprófalvas települési könyvtárak bezártak, megszûntek. (Ellátatlan, nincs könyvtár az
500 lakos alatti települések 87%-ában.)
• A nagyobb településeken az önálló közgyûjteményeket összevonták más intézményekkel:
- iskola + könyvtár (leggyakoribb);
- ÁMK;
- mûvelõdési ház + könyvtár.
A mûködõ községi könyvtárak munkájukkal,
problémáikkal magukra maradtak, elszigetelõdtek, a szinten tartás is nehezen oldható meg:
• A volt járási székhelyek könyvtárainak
módszertani tevékenysége megszûnt.
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matikai háttér sem.
• Számítógép és internet a községek 10%ában van.
• Az informatikai ellátottság terén nemcsak
az egyes kistérségek, de azon belül az egyes
községek között is igen nagyok a különbségek.
• Nem szerepelnek a nyilvános könyvtárak
jegyzékén, ezért elesnek a pályázati lehetõségektõl.
• Pozitívum a könyvtárosok hivatástudata,
hozzáállása.
• A kistelepüléseken sok minden a fenntartó
szemléletén, hozzáállásán múlik.
Bármilyen ellátórendszer kialakításához jelenleg igen korlátozottak vagy nincsenek meg a
feltételek.

A regionális könyvtári ellátás
lehetõségei
Tiszaújvárosban a helyzetelemzésen túl az
ideális jövõképrõl is szó esett, melyet Fehér
Miklós fogalmazott meg egy tömör mondatban:
„A kistelepüléseken és a kisvárosokban élõk a
könyvtári ellátás terén nincsenek hátrányban
azért, mert nagykönyvtár nem áll helyben rendelkezésre.” A jelenlévõk is szívesen azonosultak ezzel a gondolattal, hogy valóban ne legyen
hátrány kistelepülésen élni, sem könyvtári, sem
kulturális, sem egyéb vonatkozásban.

Tõzsér Istvánné A
regionális könyvtári ellátás fejlesztése: beszámoló a munkabizottságban végzett tevékenység
eddigi eredményeirõl
címû elõadásában ismertette a könyvtári
terület stratégiai céljait 2003 és 2007 között,
melyek egyike a regionális könyvtári ellátás
formáinak kidolgozása,
Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer létrehozása (KSZR). Ennek
célja, hogy a kistelepüléseken élõk közvetve
vagy közvetlenül hozzáférjenek a hatékony
és minõségi könyvtári
ellátáshoz, amely kielégíti a felhasználók igényeit.
A rendszer kialakításához vezetõ lépések:
• helyzetkép, helyzetelemzés a kistelepülések könyvtárairól, szolgáltatásokról;
• a KSZR tagjainak (szolgáltatók és szolgáltatást igénybevevõk) meghatározása és lehetséges mûködési formáinak, infrastruktúrájának,
valamint feladatainak (alap- és egyéb szolgáltatások) kidolgozása;
• szolgáltatóhelyek meghatározása;
• személyi feltételek meghatározása.
A korszerû és egységes minõségi ellátás érdekében megfogalmazott célok:
• mûködési források felkutatása;
• infrastruktúra fejlesztése;
• a könyvtárak személyi feltételeinek javítása;
• szolgáltatások bõvítése és összpontosítása.

Az Észak-Magyarországon
elképzelhetõ
könyvtárellátási formák
Elfogadva azt az alaptételt, hogy nem lehet
minden településen könyvtár (épület, könyvtáros, gyûjtemény, rendszergazda stb.), és elfogadva, hogy becslések szerint jelenleg 2500–3000
lakos alatt nehezen tartható fenn önálló könyvtár, a kistelepülések könyvtári ellátását egymással párhuzamosan mûködõ ellátási forma kelle-

ne, hogy biztosítsa. Ezt a könyvtári törvény jelenleg is lehetõvé teszi:
• nyilvános könyvtár fenntartásával önállóan vagy önkormányzatok közötti társulásban;
• nyilvános könyvtár szolgáltatásainak megrendelésével könyvtári szolgáltatás biztosítása
helyben vagy mobil ellátás keretein belül.
Nem könnyû egységes rendszert kialakítani
Észak-Magyarországon sem, hiszen még az
egyes kistérségeken belül sem egyforma a községekben a könyvtári ellátás színvonala. Például Tiszaújváros öt kilométeres körzetében az
összes könyvtári mûködési forma elõfordul, a
„nincs könyvtártól” a négyfunkciósig (mûvelõdési ház + községi könyvtár + teleház + iskolai könyvtár). Érdemes elfogadnunk a tényt:
ahol megmaradt a könyvtár, azt lehet fejleszteni,
az információs háló segítségével bekapcsolni a
KSZR-be, módszertani segítséget nyújtani, ha szükséges, illetve szerzõdéses megállapodást kötni egyes
szolgáltatások igénybevételére.
Ahol viszont jelenleg semmilyen ellátás nincs
vagy szünetel az ellátás, ott legyen az önkormányzatnak lehetõsége többféle megoldás közül
választani a KSZR kínálatából, például:
• fiókkönyvtár üzemeltetése;
• letéti gyûjtemény üzemeltetése;
• mozgókönyvtári ellátás (bibliobusz);
• postai csomagküldõ szolgáltatás az ODRes könyvtárközi kölcsönzés mintájára;
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• felhasználók utaztatása (esetleg önkormányzati gépkocsi, falugondnok segítségével).

Felvetõdött félelmek, problémák
A konferencián (és a konferencia szüneteiben
is) megfogalmazódott néhány kérdés, amit talán
nem felesleges itt is felvetni.
• Nem egészen világos, hogy a KSZR tervei
szerint a megyei könyvtár vagy a kistérségi központi könyvtár legyen-e az ellátóközpont. Az
északi régió több száz kistelepülését nem valószínû, hogy a megyei könyvtár egymaga ki tudja
szolgálni. Mi lesz a szerepe a rendszer mûködtetésében? Viszont vannak olyan kistérségi központ könyvtárak, amelyek maguk is segítségre
szorulnának. Velük mi lesz?
• Mi lesz a vegyes fenntartású könyvtárakkal?
• Nem lenne-e érdemes a közoktatási társulások mintájára szervezni az ellátást?
• A szolgáltatást igénybe vevõ szerzõdõ önkormányzat elég érdekelt, elég motivált lesz-e?
• Felismeri-e a fenntartó, hogy a kistelepülések fennmaradásának egyik lehetõsége a hagyományõrzés, a helyi információk gyûjtése és szolgáltatása, amire a könyvtár a legalkalmasabb?
• Támogatja-e a finanszírozást a jogszabályi
háttér úgy, mint a külföldi (finn, holland) modelleken láttuk?
• Egy gyakorlati kérdés: ki kezdeményezze a
szerzõdéskötést?
• Biztosítható-e a rendszer üzemeltetése
hosszú távon? Nem képzelhetõ el, hogy forrásoldali problémák miatt az egyik évben üzemel a
rendszer, a másik évben nem, illetve ingadozó
színvonalat biztosít?
• Mire elég a településektõl befolyó összeg?
• A községi könyvtáros önérzete nem sérül-e?
(Nem szeretné, ha más mondaná meg, mire van
szükség az õ könyvtárában. Vajon nem az ellátó
központ raktárában porosodó, avult irodalmat
akarják-e „rásózni”?)

Összegzés
1. A rendszer finanszírozhatósága és annak
jogi garanciái?
2. Az önkormányzatok önként vagy jogszabályi kényszerként vállalják-e a szerzõdõ fél
szerepét? A fenntartók aktív közremûködése,
6
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szerzõdéskötési hajlandósága nélkül nehéz lesz
bármit is tenni. Jelenleg a szolgáltatások vásárlásában nem eléggé érdekeltek az önkormányzatok, sokkal erõsebben él a tulajdonosi szemlélet, mint az általunk elképzelt cél: információt
helyben mindenkinek.
3. A szolgáltató könyvtár megfelelõ feltételekkel fog-e rendelkezni a minõségi ellátáshoz
– a személyzet;
– az infrastruktúra (a szolgáltató könyvtáron
belül és az ellátott könyvtárakban egyaránt);
– a hosszú távra biztosított mûködési források;
– a szolgáltatások vonatkozásában?
A régióban jelenleg mûködõ kezdeményezések és az induló modellkísérletek választ adhatnak számos kérdésre.
• Heves megyei modellkísérlet
A tervek szerint 2004 és 2010 között több
ütemben kerülhet sor a KSZR gyakorlati megvalósítására. Ennek keretében folyik Heves megyében modellkísérlet 2004–2005-ben.
• Mozgókönyvtári ellátás kísérlete SzabolcsSzatmár-Bereg megyében, Fehérgyarmat térségében
A fehérgyarmati kistérségben 48 település van,
ebbõl csak 26-ban van könyvtár.
Az ellátás megszervezéséhez megvalósíthatósági tanulmány készült, amelyben felhasználták
a külföldi tanulmányúton szerzett tapasztalatokat is. A tanulmány elõzetes információgyûjtésen, a mobil könyvtári szolgáltatás részleteinek
kidolgozásán, a finanszírozási források feltérképezésén alapul. A tanulmány végkövetkeztetése,
hogy a községek bibliobuszos ellátása gazdaságosan megoldható együttmûködés és regionális
közremûködés segítségével.
A modellkísérletek lezárulása után
talán érdemes
volna újra tájékoztatni a
szakmát az
eredményekrõl, konkrét tapasztalatokról, nemcsak a szaksajtó hasábjain, hanem hasonlóan a mostani konferenciákhoz, régiónként.
Tiszaújváros szívesen biztosítana helyszínt a
majdani tanácskozás lebonyolításához is.
Tompáné Mészáros Hedvig

Regionális szakmai
tanácskozás
a kistelepülések könyvtári
ellátásáról Veszprémben
2004. március 31–április 1.
A tanácskozáson a következõ megyékbõl vettek részt kollégák:
• Baranya megye
• Gyõr-Moson-Sopron megye
• Somogy megye
• Tolna megye
• Vas megye
• Zala megye
• Veszprém megye

Településszerkezet
A hét megye közös jellemzõjeként elmondható, hogy kistelepülésesek.
Vas megye területe és népessége alapján az
ország harmadik legkisebb megyéje. Míg az országos átlag szerint a települések száma megyénként 159, Vas megyében a nyilvántartott települések száma 216, ebbõl község 207. Igen nagy
azoknak a községeknek a száma, ahol 1000 fõnél kevesebben élnek, ez 183 község.
A lakosság számának csökkenése mellett, mint
tendencia, fontos tényezõ az elöregedés is.
Somogy megyében a települések száma 244,
ebbõl 231 község, aminek 80%-a 1000 lélekszám alatti.
Zala megye közismerten kistelepüléses megye, elaprózott, 257 önkormányzata van, ebbõl
248 községi.
Baranya megyében a legmagasabb az 1000
lélekszám alatti települések száma a 19 megye
közül, a 301 településbõl 252. Ebben a megyében tovább súlyosbítja a helyzetet, hogy a 252
kistelepülésnek 85%-a 500 fõ lélekszám alatti.
A többi megye közül Zalában hasonló a helyzet.
Településszerkezetbõl adódó probléma még Baranya megyében a zsáktelepülések nagy száma.
Ezeken a településeken nincs átmenõ forgalom,
csak mellékutakon megközelíthetõek, így nehéz
a városba is az eljutás. Általában nincs vasútvonal, s a buszközlekedés sem megfelelõ.

Tolna megyében a 108 településbõl 54 az 1000
lélekszám alatti.
Gyõr-Moson-Sopron megye településeinek
száma 182, ebbõl 174 a község. Látható, hogy a
többek által a kistelepülés kritériumának tekintett 1000 lakos alatti település kategóriájába
ebben a megyében 100 község tartozik, ez 57%.
Veszprém megyében a települések száma 223,
ebbõl 211 község. A 211 község 74%-a 1000
lélekszám alatti.
Összegezve megállapítható, hogy területüket
és népességüket tekintve kistelepüléses megyék
sajátosságait volt alkalmunk megismerni, ahol a
leghangsúlyosabb település a megyeszékhely. A
községek jelentõs része önállóan nem vagy csak
nagyon nagy erõfeszítések árán képes kötelezõ
feladatainak színvonalas és gazdaságos ellátására.
1990 után a megyék infrastruktúrája jelentõsen fejlõdött. Bõvül és javult az út- és gázhálózat, a telefonnal való ellátottság, a csatorna- és
vízhálózat. Ha azonban a statisztikai számok
mögé nézünk, igen nagyok a különbségek az
egyes települések között. Vannak például települések, s számuk nem is csekély, ahonnan a
megyeszékhelyre eljutni és onnan hazautazni tömegközlekedési eszközzel akár egy egész napos
programot is jelenthet.

Könyvtári helyzet
A települések könyvtári ellátására a sokszínûség a jellemzõ. Túlzás nélkül állítható az elhangzottak alapján, hogy valamennyien arra törekszünk, saját területünk feltételeihez találjuk
meg a legcélravezetõbb megoldást, a korábbi
évek gyakorlatából megtartva minden kezdeményezést, ami jó, ami valamilyen módon megfelel
napjaink kihívásainak.
A könyvtári szolgáltatást biztosító községi
könyvtárakat mûködésük alapján jelenleg négy
csoportba sorolhatjuk:
• A nagyközségekben önálló könyvtárak
mûködnek fõfoglalkozású, legalább középfokú
könyvtárosi végzettséggel bíró könyvtárossal.
Heti 12–30 óra nyitvatartási idõvel, számítógéppel, internet-hozzáféréssel rendelkeznek. Megfelelnek a nyilvános könyvtárak követelményeinek.
• Községekben önállóan mûködõ könyvtárak, tiszteletdíjas könyvtárosok alkalmazásával,
heti 2–10 óra nyitvatartási idõvel. A legtöbb
gondot ezek jelentik.
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Mûködésük sok problémával terhelt, mivel
– a könyvtáros személyében gyakori a változás a megnövekedett feladatok okozta túlterheltség miatt;
– az elégtelen anyagi feltételek a folyamatos
mûködtetés gátjai, az önállósodást választó önkormányzatok hajlamosak elfelejteni, hogy a
folyamatos mûködéshez kevés a tulajdonbélyegzõ, sokkal inkább pénz kell;
– a gyûjteményszervezés rendszertelenné
válik, az állománygyarapítás sok esetben évente
egyszer végzett tevékenységgé sorvad.
• Községekben önállóan gyarapító, integrált
könyvtárként mûködõ könyvtárak, könyvtárostanár, órakedvezményes pedagógus alkalmazásával. Végzettségük többféle, felsõfokú könyvtárosi, középfokú könyvtárosi és tanári, pedagógusi. A nyitvatartási idõ nagyon változó, heti 6
és 15 óra között alakul.
A második és a harmadik csoportba tartozó
könyvtárak technikai felszereltsége változó, a
telefon hiányától az internet-elérhetõségig széles
a skála.
• Ellátórendszerhez tartozó községi könyvtárak. Általában tiszteletdíjas könyvtárossal, a heti
nyitvatartási idõ 2–10 óra. Van közöttük kettõs
funkciójú könyvtár is.
A települések könyvtári ellátásának egyik
kialakult formája az ellátórendszer. Jelenleg
Baranya és Tolna megyét kivéve ebben a körben
valamilyen megoldással mûködnek ellátórendszerek. Baranyában és Tolnában nemzetiségi ellátórendszer mûködik csupán. Könyvtári ellátórendszert Baranyában a megyei könyvtár nem üzemeltetett, ehhez nem volt dokumentumállomány,
személyzet, raktár. Az ellátórendszeri szolgáltatás megindítását nehéz, de szükséges feladatnak
látják, mivel ez az egyik módja, hogy a megye
sok községében megfelelõ könyvtári ellátáshoz
jussanak az ott élõk.
Tolna megyében is tervezik ellátórendszer
mûködtetésének megkezdését, pályázati támogatás elnyerésétõl függõen.
A regionális tanácskozáson a megyék gyakorlatát bemutató helyzetelemzésekben valamilyen megfogalmazásban elhangzott az a tény,
hogy a rendszerváltást követõ években a megyékben korábban mûködött központi ellátórendszerek teljessége megbomlott.
Az okok között sok minden megtalálható, csak
néhány az elhangzottak közül:
8

• Könyvtári Levelezõ/lap • 2004. május

• az önállóság mindenekfelettisége;
• a helyi fenntartóktól a szolgáltatásért igényelt
anyagi hozzájárulással szembeni ellenérzés;
• a városok kihátrálása a területi könyvtári
ellátásból a fenntartói támogatás megvonása
miatt.
Ellátórendszerek mûködnek jelenleg GyõrMoson-Sopron, Somogy, Vas, Veszprém és Zala
megyében. Mûködési, mûködtetési és fenntartási jellemzõik rendkívül tarka képet mutatnak,
más-más megoldásokkal próbálják megvalósítani a rendelkezésre álló erõk centralizálását a
szolgáltatások decentralizálása érdekében. Így
próbálja meg egy kisebb könyvtár a hozzá forduló felhasználókat minél színvonalasabban kiszolgálni, egy vagy több nagyobb, több és jobb
feltétellel rendelkezõ könyvtár szolgáltatásait
igénybe venni. Az ellátórendszerek alapvetõ formája mégiscsak a különbözõ fenntartók által
mûködtetett könyvtárak együttmûködése.
A mûködést biztosító központi könyvtárak
között vannak megyei és városi könyvtárak is.
Az ellátás alapja mindegyik megyében egy valamilyen formában megkötött szerzõdés, együttmûködési megállapodás, amely rögzíti mindkét
fél feladatait és kötelezettségeit. A gyakorlat más
és más, van megye (pl. Somogy, Vas) ahol évente
kötik a szerzõdést, van megye (pl. Veszprém),
ahol határozatlan idõre szól, s évente a költségvetési tárgyalások során aktualizálják az adott
évre szóló könyvbeszerzési keretet.
Több megyében gyakorlat már, hogy a települési önkormányzatok nemcsak dokumentumbeszerzési támogatást biztosítanak, hanem szolgáltatási díjjal is számolnak. (Pl. Vas, Somogy
stb.) Ez egyfajta költségtérítés, hozzájárulás,
amelyet azonban nem piaci alapon számolnak
ki. Mértékét az ellátóközpontok saját belátásuk
szerint, önkormányzataik sajátosságait figyelembe véve határozzák meg.
Például:
• kéri az adott év könyvbeszerzési támogatásának 40%-át;
• a lakosonként megállapított fejkvóta 30%át tekinti szolgáltatási díjnak;
• egy meghatározott összeget kér;
• az adott település és az ellátóközpont közötti földrajzi távolság alapján végez kalkulációt, s ebbõl számolja ki a hozzájárulást.
Van arra is példa, hogy a megyei könyvtár a
központi ellátással kapcsolatos feladatokat a fel-

adatköre részének tekintve, térítés nélkül végzi,
ilyen Veszprém megye.
Egy másfajta megoldásra példa Zala megye. A területi könyvtári ellátást, a települési
könyvtári hálózatot egy szerzõdéses viszonyrendszer élteti. A megyei önkormányzat megállapodást kötött a helyi önkormányzatokkal,
hogy külön hálózatgondozói pénzügyi támogatással segíti könyvtári szolgáltatásukat. 2003ban ez a hálózatgondozói pénzügyi alap 6,4
millió forint volt, amit a megyei könyvtár a
vele szerzõdõ öt városi könyvtár számára biztosít. Ezek a könyvtárak vállalták, hogy a
megye összes települését ellátórendszeri vagy
hálózati gondozásban részesítik.
Egy másik példa a területi könyvtári ellátás
támogatására a Vas Megyei Könyvtári Alap létrehozása a megyei közgyûlés által Az alap a
rendszerváltozás után lehetõséget biztosított a
városi könyvtáraknak a területi ellátáshoz. Esetenként még hivatkozási alapul is szolgált, amikor egy-egy városi önkormányzat kilátásba helyezte az általa fenntartott könyvtárnak a területi
munkától való eltiltását.
Az ellátórendszerek felépítésérõl beszélve újra
a sokszínûség a jellemzõ. Van, ahol a báziskönyvtár és az ellátandó könyvtárak állománya
egy egységet képez (pl. Veszprém megyében
Devecser). Ez a kevésbé jellemzõ.
Gyakoribb megoldás, amikor társulásos alapon szervezõdnek egy-egy nagyobb könyvtár
köré, de nem annak dokumentumállományával
közösen. Így annak szervezeti keretén belül,
külön bélyegzõvel, külön raktári nyilvántartással történik az ellátás (pl. Veszprém, GyõrMoson-Sopron, Zala).
Sajátos a Somogy megyében kialakult kétféle
ellátási forma, ahol a Könyvtári Ellátó Szolgálat
mellett létrehoztak egy Könyvbeszerzési Társulást, amellyel az adott könyvtárak helyett átvállalják állományuk gyarapítását, s a beszerzett
dokumentumokat könyvtári felszereléssel együtt
kiszállítják a helyszínre.
Szolgáltatások:
A központi ellátás zömében könyvekre korlátozódik, az egyéb dokumentumok iránti igény
kielégítésének formája a könyvtárközi kölcsönzés.
Összegezve az elhangzottakat:
A fenntartó önkormányzatok egyre inkább
felismerik, hogy egy nagyobb könyvtár szolgáltatásaira támaszkodva könnyebben és gazdasá-

gosabban tudják teljesíteni törvényben elõírt
kötelezettségeiket.
Számukra a központi ellátás elõnyei:
• a könyvtárak állományának gyarapítását
szakképzett, több éves, évtizedes tapasztalattal
rendelkezõ szakemberek segítik;
• a gyarapítás tervszerû, folyamatos, független a könyvtáros személyének gyakori változásától;
• a helyszínre szállítással csomagolási és
postaköltség takarítható meg;
• a kistelepülésen élõk a legtöbb esetben
mentesülnek az utazási költségektõl, mivel a
dokumentumok a helyszínre kerülnek.
A települési könyvtári ellátás megyénkénti
helyzetképének vázolása során mindenhol szóba
került az informatikai fejlesztés fontossága. Számos megyében gyakorlat, hogy a teleházzal
együtt mûködik a települési könyvtár. A pályázati támogatások eredményeként egyre több
könyvtárba került számítógép a legkülönbözõbb
könyvtári programokkal.
További elõrelépés történhet az Informatikai
és Hírközlési Minisztérium által 2003 végén elindított eMagyarország Pont pályázat megvalósulása következtében. Számos községben a
könyvtárak lesznek azok a közösségi hozzáférési helyek, ahol a pályázati támogatásból beszerzett számítógépek megjelennek és az internethozzáférés kiépül. Ha belegondolunk, hogy a
pályázati feltételek között szerepelt a heti minimum 16 órás idõ, amikor a szolgáltatások igénybe vehetõk és egy fõ kötelezõ részvétele akkreditált tanfolyamon, hogy a megfelelõ szakmai
ismeretekkel felvértezve tudjon segíteni az információkeresésben, könnyen belátható, hogy a
községi könyvtárak csak nyertesei lehetnek ennek a kezdeményezésnek.
Az elmúlt években megindult a könyvtárak,
az ellátórendszerek számítógépesítése is. Mondani sem kell, hogy itt sem egységes a kép, még
ebben a hét megyében sem, sõt, nem ritka az
olyan megye, ahol megyén belül is többféle számítógépes rendszerrel találkozunk. Több helyen
az is elõfordul, hogy a megyei könyvtár (báziskönyvtár) számítógépes rendszere is különbözik
az általa mûködtetett ellátórendszer integrált
könyvtári rendszerétõl. Például Zala megyében
a megyei és a városi könyvtárakban a TEXTLIBbel dolgoznak, az ellátórendszerben viszont az
ELKA rendszert használják.
Könyvtári Levelezõ/lap • 2004. május •
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Veszprémben az Eötvös Károly Megyei Könyvtár az Aleph integrált könyvtári rendszert használja, az ellátórendszer, a Könyvtári Társulás pedig a
Corvina könyvtári rendszerrel dolgozik.
Gyõr-Moson-Sopron megyében a NanLIB
programot, Somogy megyében az SRLIB programot alkalmazzák.
E téren is megfogalmazódott hiányérzet a
könyvtárosok részérõl. Az elmúlt néhány évben
nem voltak olyan pályázati kiírások ellátórendszerek számára, amelyeken elnyert támogatással
tovább lehetett volna lépni az elkezdett informatikai fejlesztés útján (szoftver-, hardverbeszerzés).

Tervek, új kezdeményezések
Ellátórendszeri tagkönyvtárak állománybõvítését, állománykiegészítését tervezik megvalósítani több megyében sikeres pályázat után.
Tolna megyében, Baranya megyében készülnek a könyvtárellátási szolgáltató rendszer mûködtetésére, pályázati támogatásból. Baranyában
tervezik egy megyei könyvtári adatbázis létrehozását, amely a megye könyvtárainak adatai
mellett egy közös katalógust is tartalmazna.
Vas megyében pályázati támogatásból tervezik az újdonságkönyvtár elindítását olyan, önállóan szerzeményezõ könyvtárak számára, ahol a
gyarapodás az elmúlt öt év átlagában nem érte el
a száz kötetet. Ebben a megyében új kezdeményezésként ajánlják a teljes körû szolgáltatás
megrendelését azoknak a kistelepüléseknek, ahol
felszámolták a helyben levõ könyvtárellátási
pontokat. A szolgáltatást igénybe vevõ önkormányzat a településén állandó lakcímmel rendelkezõ polgára számára átvállalja a szombathelyi Berzsenyi Dániel Könyvtárba történõ beíratkozás esetén a regisztrációs költségeket. A
szolgáltatást személyesen, csoportos kölcsönzés,
illetve postai kölcsönzés formájában ajánlják.
Több könyvtár felmérés segítségével – amelyhez a szakfelügyeleti munka alkalmait is felhasználják – feltérképezi községi könyvtárainak helyzetét, s az így nyert információk alapján készítik
el fejlesztési tervüket. Mint azt többen is megfogalmazták, a cél nem az, hogy minden településen mûködjön önálló könyvtár, hanem az, hogy
az életképes könyvtárakat megtartsák, a többi
településen pedig valamilyen más módon oldják
meg a könyvtári ellátást.
10
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Fontos, hogy rendszerben gondolkodjunk, ahol
a felhasználó szolgáltatást vár, a gyors tájékozódás és tájékoztatás lehetõségét idõben és térben.
Répásy Zoltánné

Kistelepülési ellátás
Tolna megyében
Adatok, tervek, kötõdések
Tolnában 108 településen 248 998-an élnek. A
kistelepülések száma 54, ebbõl 500 fõ alatti 28,
1000 fõ alatti 26. 91 községi könyvtár mûködik,
nyolcban ideiglenesen szünetel, egy helyen újra
indul a mûködés (Bikács).
Mûködõ
kistelepülési könyvtárak száma:
Községi
Kettõs funkciójú
Közülük teleház, teletéka:

49
26
23
5

(Kiegészítõ adatként: 22 teleházból a megyében 11 teletéka is! Mindig szorgalmaztuk, hogy
a teleház a könyvtárba kerüljön.)
A nyilvános könyvtárak jegyzékén 85 intézmény szerepel.
Kistelepüléseken nyilvános könyvtárként szolgáltat hivatalosan is 35 intézmény.
A mûködõ könyvtárak között 4-ben nem volt
beszerzés, 6 intézményben 10 ezer alatti vásárlással tengõdtek.
A nyitvatartási idõ 1-tõl 46 óráig terjed (Varsádon, Györkönyben teleház), így az országos
átlagnál kicsit magasabb a heti 5,5 óra (a kettõs
funkciójú könyvtárak nem jelzik pontosan a nyitvatartási idõt).

Épület, bútorzat, gépesítés
Jellemzõ a zsúfoltság, s a lassan változó mentalitás: a könyvtár nem megõrzõhely, bútorraktár.
A kistelepülési könyvtárak kb. 40%-ában áll
a használók rendelkezésére számítógép (elavult,
valamire még jó, örökölt, új).
Az internethasználatot, a szélessávú hozzáférést kínáló könyvtárak száma állandóan növekszik az újabb és újabb pályázati eredményeknek
köszönhetõen.

Könyvtárosok

Térségi feladatok

Tiszteletdíjas, fõfoglalkozású, díjazás nélküli, végzettségét tekintve könyvtáros, népmûvelõ,
informatikus, környezetvédelmi mérnök – gyakran „települési mindenesek”.
A mûködés eredményességében az egyik fõ
tényezõ, hogy a könyvtáros személyisége elfogadó, belenyugvó-e, kommunikációja (a település vezetõivel, a civil szervezetekkel) sikertelen-e vagy kezdeményezõ, fogékony-e az
új információkra, pályázik-e, ötletei megvalósításához folyamatosan segítséget kér-e tõlünk
(ez a jó!).

A korábbi városi módszertani munka (ami
egyébként eredményes volt) 1992-ben megszûnt, a megyei könyvtárra hárult. A karcsúsodó létszámmal is fontosak voltak az ellátandó feladatok.

Fenntartók
Óriási különbségek vannak a mûködtetésben,
a könyvtári munka támogatásában (noha látszólag azonosak a finanszírozási feltételek), a beszerzési források biztosításában, a könyvtáros
alkalmazásában.
Mit szoktunk mondani? „Az önkormányzat
igyekszik jó gazdája lenni a könyvtárnak.” Ez
közhely! Kötelezõ feladatról van szó…
Szerencsére tetten érhetõ az utóbbi idõben a
pályázatíró, felújító, korszerûsítõ kedv, elkötelezettség. (A könyvtár fontosságának elismerése,
felismerése?)
A „Korszerû könyvtárért” pályázati kiírásra
tizenegy pályázat született, két önkormányzat
nyert, megközelítõleg tízmillió forintot.
Születtek Sapard-pályázatok, földmûvelésügyi
és vidékfejlesztési minisztériumi pályázatok,
folytak önerõs felújítások, voltak informatikai és
hírközlési minisztériumi támogatások.
2003 novemberétõl 2004 áprilisáig hét nem
pusztán kimeszelt, hanem korszerûsített környezetû, infrastruktúrájú szolgáltató helyet, teletékát,
nagyközségi könyvtárt adtunk-adunk át a könyvtári rendszer tagjaként.
Új részmunkaidõs könyvtárosokat alkalmaztak, meghosszabbodott a nyitvatartási idõ, a
könyvtári munkára fordítható idõ.

Használat, forgalom
Bizonyítanunk kell (felelõsség és lelkiismeretesség). A könyvtári munkában már érzékelhetõ a minõségi javulás. Sok a teendõ, a stratégiát
közösen valósíthatjuk csak meg.

Hagyományok, örökség, megújulás
Ellátórendszer nem volt, azaz csak rövid életû, illetve beszerzési társulás segített Dombóváron (kistérségi pályázattal), Szekszárdon.
Kisebbségi ellátórendszer – 42 településen
mûködik (20–25 tagkönyvtár fogadókészsége jó),
országos, megyei támogatás igénybevételével (a
helyi erõforrások hiányosak). A tagkönyvtárak
fele kistelepülésen található.
A megyére jellemzõ a kulturális sokszínûség,
a nemzetiségi identitás erõssége.
A kisebbségi ellátórendszer sokkal inkább
könyvtári szolgáltatási rendszer, ami
• az interaktív kapcsolatokban;
• a szolgáltatások szétsugárzásában;
• a rendezvények, az olvasótábor szervezésében;
• kiemelkedõ jelentõségû hazai és nemzetközi pályázatok megírásában (a düsseldorfi
Niermann Alapítvány pályázatán harmadik alkalommal nyertünk multikulturális tevékenységünk
elismeréseként);
• az oktatás segítésében;
• az ODR-szolgáltatásokban (összekapcsolva
a nyelvstúdió megyei kínálatával);
• a rendszerszervezõi szerep megerõsítésében
(közös szoftvervásárlás, adatbázis mûködtetése);
• a nyelvtanulás és a könyvtárosok továbbképzése megszervezésében;
• a nemzetiségi könyvkiadásban, kiadványgondozásban;
• a tartalomszolgáltatásban, a kisebbségi honlap (www.tolde.hu) szerkesztésében nyilvánul
meg.
Tehát a könyvtár a folyamatos kapcsolatépítéssel, sajátos eszközeivel az identitás õrzõje,
erõsítõje szolgáltatóként, közvetítõként, ugyanakkor a kulturális tevékenységek koordinálója és
otthona.
Megoldásokat kerestünk a hatékonyság javítására: gépesítés, rendszerbe szervezõdés, hálózatfejlesztés. (Mire költünk, mi hasznosul?)
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Nyitottnak kellett lenni a telematikai fejlesztésekre, az információs társadalom infrastruktúrájának elfogadására a hagyományos értékek megõrzésével.

Tervek
Rendszerben gondolkodunk! Mit akar a használó? Nem (elsõsorban) intézményt, hanem szolgáltatást: gyors tájékozódást, tájékoztatást.
Célunk: könyvtári társulás, olyan rendszer
kialakítása, amely a leghatékonyabban és legszakszerûbben mûködtethetõ majd a késõbbiekben a kistelepülések számára.
Elõször, 2004-ben
– a fogadókész önkormányzatoknak, a mozdulni, váltani akaróknak;
– a könyvtári szolgáltatásokat újonnan kínáló kistelepüléseknek;
– a könyvtár mûködési körülményeinek javítását megoldó, épületkorszerûsítést megtervezõ önkormányzatoknak;
– a megfelelõ infrastruktúrával, internet-hozzáféréssel rendelkezõ könyvtáraknak.
Fontos feladat
– a teleházzal, teletékával a racionális együttmûködés, illetve közös mûködtetés kialakítása,
az elhelyezés, a funkciók egymásra épülése,
egymást erõsítése;
– a teleházi könyvtári szolgáltatások minõségének javítása;
– a térségi szolgáltatásokba – bizonyos feladatmegosztásokkal – feltétlenül bevonandók a
városi könyvtárak.
A szolgáltató könyvtár minõségi munkájához
a személyi, tárgyi feltételek megteremtése, a
szoftverfejlesztés, a korszerû könyvtári környezet kialakítása (a többszörösen hátrányos helyzetû szekszárdi megyei könyvtár mûködési körülményeinek javítása!) elengedhetetlen. Felelõsség, ráhangolódás, de fogadókészség, együttmûködés, szolidaritás is kell ehhez. (Kitörési pont
lehet a tanulás, átképzés, a felnõttképzés rendszerszerû megszervezése. A legalkalmasabb rá a
könyvtári rendszer – l. pályázati lehetõség a
Foglalkoztatási Alapnál).

Terület- és vidékfejlesztés
Ennek szerves része a könyvtári hálózatfejlesztés (rendszerszervezés). A Tolna Megyei
12
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Területfejlesztési Tanáccsal közösen kell dolgozni a könyvtári hálózatfejlesztésen, meg kell fogalmazni a megyei stratégiánkat a komplex fejlesztési tervben. Együttmûködés kell a régióban,
például egy jövõbeni mozgóellátás megszervezésében, mûködtetésében.

Kistérségek
Egyfajta társadalmi tõkét jelentenek: település és táj, érzékek és érzelmek, évtizedes szolidaritás (már ahol). A lakosságban van kistérségi
identitás.
Az elmúlt évben innovációs pályázatunk keretében négy városi könyvtárral és a kistérségi
irodákkal közösen felmérést végeztünk a kistelepülési könyvtárak helyzetérõl, a szakmai és
anyagi erõforrásokról, a közösségi, döntéshozói
igényekrõl. Intenzív igény mutatkozott egy szakszerûbben mûködtethetõ társulás megvalósítására a kistelepülések információs hátrányának csökkentése érdekében.
A kistérségi közösségekre építenie kell a
könyvtárosnak is saját településén, közös pályázatokkal, szolgáltatásokkal, információkkal, a
többcélú társulások informatív segítésében, a
területfejlesztési holdinggal történõ együttmûködésben. Fogadókészek a kistérségek városi
könyvtárai a várható, tervezhetõ feladatmegosztásra. Alkalmasak leszünk az elmaradott kistérségek felzárkóztatására.
A megyei könyvtár koordináló, rendszerszervezõ, szolgáltató szerepe megkérdõjelezhetetlen.
Törvényszabta feladat. Készülünk a könyvtárellátási szolgáltató rendszer mûködtetésére virtuálisan és közvetlenül, a feltételek folyamatos
megteremtésével, a szükséges többforrású finanszírozás igénybevételével.
Magunk is tudjuk, hogy évtizedek összetartozása, szokásai épültek be körülöttünk, tájainkban a lelkekbe, a gondolkodásmódba. Könyvtárosként jó, hogy ismerjük és szeretjük ezeket a
tájakat.
S tudjuk:
„vannak vidékek gyönyörû
tájak ahol a keserû
számban édessé ízesül.”
Elekes Eduárdné

Az egyetemi könyvtár
és környezete,
a szolgáltatások fejlesztése*
A ’90-es évek fordulatot hoztak a hazai oktatásés kutatáspolitika irányításában, finanszírozásában, mûködési és fejlesztési feltételeinek biztosításában. Melyek azok a külsõ környezeti feltételek, amelyek a felsõoktatási könyvtárak tevékenységét, szolgáltatását meghatározták, befolyásolták? Itt alapvetõen a törvénykezési, kormányzati ciklusokat kell áttekintenünk.
1) 1993-ban az Országgyûlés elfogadta a felsõoktatási törvényt, mely kimondta, az egyetem
mûködésének feltétele az intézményi könyvtár.
Eközben megindultak (1992) az Oktatási Minisztériumnak (OM) és a Világbanknak a felsõoktatási
könyvtár és a tankönyvkiadás fejlesztését szolgáló
hitelfelvétel elõkészítõ munkálatai. Ennek keretében több mint száz szakember dolgozott világbanki szakemberekkel együtt az állapotfelmérésben és
a fejlesztési koncepció kimunkálásában. A könyvtárak munkatársai külföldi tapasztalatokat szerezhettek, a japán segélybõl pedig lehetõség nyílt állományfejlesztésre, -bõvítésre.
2) 1996-ban a felsõoktatási törvényt a könyvtárak finanszírozására nézve kedvezõen módosította az Országgyûlés, ekkor lépett hatályba a
9.D § 3. bekezdése, mely jelentõs többlettámogatást biztosított a felsõoktatási könyvtárak állománygyarapítására normatív és pályázati úton. E
törvényi módosítást 1997-ben követte a minisztériumi rendelet a végrehajtás, felhasználás módszereit illetõen. Elmondhatjuk, hogy volt két jó
évünk az állománygyarapítás finanszírozásában.
Az Országgyûlés 1997-ben elfogadta az úgynevezett kulturális, benne a könyvtári törvényt,
mely kimondta, hogy a tudományos könyvtári
ellátást az Országos Széchényi Könyvtárral és
az országos tudományos könyvtárakkal együtt az
állami egyetemek könyvtárai biztosítják. Ez azt
is jelentette, hogy e felsõoktatási könyvtárak a
törvény erejénél fogva nyilvánosak.
3) 1999-ben megszületett a felsõoktatási intézményhálózat integrációját kimondó törvény.
* Elhangzott a Budapesti Könyvfesztiválon, 2004.
április 23-án. A fesztivál eseményeirõl más rovatainkban
is olvashatnak.

Ekkor kezdtek nyilvánvalóvá válni azok a problémák, amelyek azzal voltak összefüggésben,
hogy az integrációt elõkészítõ munkálatok során
a könyvtárak szerepét, feladatkörét, struktúráját
illetõen az OM nem vagy késõn adott ki ajánlásokat (h. államtitkári körlevél), amelyeket az egyetem vezetõi vagy figyelembe vettek, vagy nem.
2000-ben már nem kaptuk a normatív többlettámogatást, a felsõoktatási törvényt felülírta a
mindenkori költségvetési törvény, a könyvtártámogatás pályázati keretösszege ugyanaz maradt
(a törvény szerint ennek is emelkednie kellett
volna), azaz reálértékben csökkent. E szakaszban viszont beindult az OM-projekt az elektronikus információs szolgáltatások központi finanszírozásával (ún. EISZ-projekt). 2001 végén az
OM közigazgatási államtitkárának vezetésével
könyvtárfejlesztési bizottság kezdte meg mûködését. A könyvtári törvény értelmében a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma finanszírozási csatornái (Országos Dokumentumellátási Rendszer állománygyarapítási kerete, telematikai program) kisegítõ forrást biztosítottak a csökkenõ OMforrások helyett, de azokat az egyetemi könyvtárak
nagy volumenû külföldi folyóirat- és szakkönyvvásárlási igénye miatt pótolni nem tudták.
4) 2002 nyarán megindultak a felsõoktatásfejlesztési koncepció munkálatai, a felsõoktatási
törvény új alapokra helyezése irányítását, finanszírozását és struktúráját tekintve. A felsõoktatás minõségének, versenyképességének biztosítása alapvetõ fontosságúvá vált, de ebben a koncepcióban a könyvtári (értsd: tudományos szakirodalommal és információval való) ellátásnak
eddig nem sok nyoma található. Közhely, de
mégis megemlítem, hogy a magyar diplomák
egyenértékûségének, minõségének, külföldi hallgatók magyar egyetemeken való képzésének, azaz
a magyar egyetemek versenyképességének feltétele a korszerû szolgáltatásokat, intelligens tanulási
terveket biztosító könyvtárak megléte, hogy a
könyvtárosok oktatási szerepét ne is említsem.
5) Végül meg kell említenem, hogy a Mûvelõdési és Közoktatási Minisztérium kettéválásának a könyvtárpolitikára nézve negatív hatása
van, legalábbis az én véleményem szerint. Egyik
minisztérium sem érzi igazán a kizárólagos felelõsséget a nyilvános egyetemi könyvtárakért,
mindkét minisztérium az egyetemi autonómiára
hivatkozik, holott a nyilvános funkció és annak
finanszírozása törvényi rendezést kíván.
Könyvtári Levelezõ/lap • 2004. május •
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A könyvtárak fejlesztésében, finanszírozásában történtek bizonyos lépések, de átütõ komplex, integrált fejlesztésre nem került sor, a kormánypolitika és -stratégia szintjére e téma nem
jutott el. A felsõoktatási könyvtárak helye, szerepe az új struktúrában, finanszírozása törvényi
rendezést kíván, mivel meghatározó szerepet
töltenek be és kell betölteniük:
– a képzés és a kutatás minõségbiztosításában,
– a tudományos szakirodalmi és információs
ellátásban,
– az egész életen át tartó tanulásban,
– és mert ellátó szerepük nemcsak az egyetemeket szolgálja, hanem a nagy nyilvánosságot is.
A külsõ feltételrendszer után vessünk egy
pillantást a belsõ kapcsolatrendszerre és az egyetemi finanszírozásra. E kapcsolatrendszert meghatározzák a fenntartó igényei (finanszírozási
hajlandósága), valamint a felhasználói elvárások.
A felsõoktatási könyvtári szolgáltatások extenzív és intenzív igénybevételének növekedését
a teljesség igénye nélkül az alábbi célkitûzések
involválják: a hallgatói létszámnövelés, a kötelezõ óraszámcsökkentés, az átjárhatóság, a
kreditrendszer, a távoktatás, a felnõttek képzése,
a felsõfokú szakképzés, az önálló tanulmányi
munkára nevelés, a tudományos kutatómunka
módszereinek elsajátítása, PhD-programok stb.
A felsõoktatási hallgatók robbanásszerû létszámnövekedésével (1990-hez képest háromszoros) a
könyvtáraknak meg kellett felelniük az igények
extenzív növekedésének, miközben a minõségi
ellátásra is fel kellett készülniük.
Mindezek az egyetemi könyvtárak feladatainak szükségszerû változását, továbbfejlesztését
igénylik. A könyvtár az egyetem minõségi létének olyan alapintézménye, melytõl függhet mind
az egész intézménynek, mind szakjainak, szakirányainak, tudományos minõsítõ képzésének
(PhD) az akkreditációja. Az új szakok, szakirányok indításának tudományos infrastruktúráját a
nemzetközi normatívákhoz igazodó szakgyûjtemény és a hozzá kapcsolódó szolgáltatások adják. Napjaink egyetemi könyvtára a hazai és a
külföldi kurrrens folyóiratokat, könyveket szabadpolcon tárolja (ha van elég helye), on-line
adatbázisokat épít, távoli adatbázisokból szolgáltat információt. A ma könyvtárosa a szó igazi
értelmében szolgáltatást nyújt az egyetemi közösségnek és az azt övezõ táradalomnak. A szakirodalmat gyûjtõ, megõrzõ és kölcsönzõ szerep
14
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mellett az önálló tanulmányi munkát segítõ, a
nemzetközi információs hálózatok és adatbázisok használatát oktató, a virtuális világkönyvtár,
a dokumentumellátási rendszerek szolgáltatásait
közvetítõ szerep szükségképpen nagyobb teret nyer.
Szemléletváltásra van tehát szükség nemcsak
a könyvtárosok, de a fenntartók, a könyvtárak
mûködését finanszírozók körében is! A felsõoktatási könyvtári hálózat struktúráját, az egyetemi
könyvtárak helyi alapfeladatain túlmutató funkcióját (élethosszig tartó tanulás, esélyegyenlõség,
nyilvánosság) a felsõoktatás kialakuló új rendszere
determinálja. Bármilyen is a struktúra, az egyetem
és a könyvtárak közötti méretkülönbség, a korszerû felsõoktatási könyvtárnak hozzá kell járulnia
ahhoz, hogy a felsõoktatásban részt vevõ valamennyi hallgató elsajátíthassa a korszerû információs technikák és adatbázisok használatát, egyetemi tanulmányai során a hallgató önálló tanulmányi
és kutatómunkára váljék alkalmassá.
A fenntartók és a felhasználók érdekei idõnként
egybeesnek, idõnként egymással ellentétesek. A
fenntartó egyetem minõségi diplomát kíván adni,
versenyképességét akarja növelni a felsõoktatási
piacon (azonos érdek), de ha költségvetési gondok
vannak, akkor a könyvtárfinanszírozás maradék
elven mûködik (ellentétes érdek). A felhasználó,
vagyis a diák és az oktató, kutató hosszú nyitva
tartást, jó minõségû hazai és külföldi szakirodalmat kíván megfelelõ példányban, korszerû környezetben, a hagyományos és a legfejlettebb szolgáltatásokkal egyetemben. A diploma minõségét, versenyképességét csakis a minõségi gyûjtemény és
tudományos információ-hozzáférés (távoli elérés,
szakportál) garantálhatja képzett szakemberekkel,
korszerû vezetési és szervezési, PR, marketing
módszerek alkalmazásával.
Szép ünnep a könyvfesztivál. A könyvpiac
egyötödét szakkönyvek, lexikonok eladása jelenti.
Idõrõl idõre erõsödik azon elv (máskor elhalványul), hogy a finanszírozásban a felhasználót,
fogyasztót kell támogatni, azaz jelen esetben a
könyvtárat. 2004 tavaszán a felsõoktatási könyvtártámogatás egyharmadára esett vissza, az
OTKA konzorciumos könyvtártámogatás megszûnt, az egyetemek csökkentik könyv- és folyóirat-vásárlásaikat. A felsõoktatásnak évi két
és fél–három milliárd forint többlettámogatás
kellene, hogy a szakirodalmi ellátást jó színvonalon megoldja.
Huszár Ernõné dr., BKÁE EKK fõigazgató

Napló
XI. Budapesti Nemzetközi
Könyvfesztivál
2004. április 22–25.
Könyvtárosok a fesztiválon
A XI. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál
ünnepélyes megnyitója április 22-én volt a Kongresszusi Központ Pátria Termében. Gyönyörû
nyárias idõ, jó hangulat, fantasztikus kiállítás
fogadta a kiadókat és az érdeklõdõket, a rendezõk pedig egy szál vörös rózsával köszöntötték
a hölgyeket.
A Magyar Könyvtárosok Egyesülete – a hagyományokhoz híven – az idén is társszervezõként vett részt a fesztivál programjainak összeállításában, lebonyolításában.
Április 23-án, pénteken két nagy rendezvényünk volt: délelõtt a Liszt Teremben, délután a
Bartók Teremben. Nagy örömünkre mindkét terem zsúfolásig megtelt, annak ellenére, hogy e
rendezvényekkel egy idõben a második emeleti
Könyvtáros Klubban is teltházas programjaink
voltak.
A könyvfesztivál egyik rangos rendezvényének számított A könyvtár és a könyvkiadás a
galaxisok fókuszában – az Internet és a Gutenberg-galaxis címû konferencia. Páratlan intellektuális élményben volt része annak, aki a bõséges
fesztiváli programból ezt a rendezvényt választotta. Az elõzetes véleményt, hogy a téma megkopott, itt nem lehet már újat mondani róla – a
konferencia tökéletesen cáfolta. A rendezvény
legizgalmasabb elõadásai Heller Ágnes és György
Péter nevéhez fûzõdnek.
Heller Ágnes elõadásában, melyet egy idevonatkozó platóni szövegrész felolvasásával kezdett, a kérdést ontológiai szempontból vizsgálta.
Két központi kategória, a szóbeli és az írásbeli
közlés lényegét, a közöttük lévõ viszonyt, történelmi alakulásukat a modernitás koráig fedte fel
a hallgatók elõtt lenyûgözõ stílusban.
György Péter megközelítése ismeretelméleti
jellegû, könyvtárcentrikus, a megõrzés, az archi-

válás problémáin, az internet által felvetett szerzõi jogi kérdéseken keresztül fejtette ki véleményét a tõle megszokott, lendületes elõadásmódban. A két, idõnként egymással polemizáló elõadás végkicsengésében a rendszerek egymás
mellett élése fogalmazódott meg.
Délutáni rendezvényünk Tovább is van, mondjam még? címmel az irodalombarátoknak kedvezett. A gyermekirodalomról, a gyermekek olvasási szokásairól ismert és elismert írók, kritikusok (Komáromi Gabriella és Rigó Béla) bõvítették ismereteinket, érdekes bemutatót láttunk a
Neumann-ház Olvasni jó honlapjáról Bánkeszi
Katalin elõadásában, majd igazi meglepetésként
két fiatal gyermekkönyvtáros beszélt olvasmányélményeirõl. Karakasné Kõszegi Katalin Lázár
Ervinnek A manógyár címû könyvét ismertette,
Némethné Kapus Krisztina pedig Boldizsár Ildikó és Szalma János meséje alapján bûvölt el
bennünket a szomorú boszorkánnyal. Nagy sikerük volt, ami annál inkább fontos, hogy ez alkalommal indítottunk el egy sorozatnak szánt programot, Az olvasó könyvtáros címmel. Nagyon
fontos, hogy megmutassuk magunknak is, de a
könyvtár olvasóinak, használóinak, valamint a
könyvtár és a könyvtárosok iránt érdeklõdõknek,
hogy mi mit olvasunk, hogyan dolgozzuk fel
olvasmányélményeinket. Boldizsár Ildikó véleménye, miszerint még senki nem értette meg így
meséjük lényegét, sikeres kezdetet jelent, s remélhetõleg bátorítást ad a kollégáknak az eljövendõ programokra.
A Könyvtáros Klub rendezvényeit a Magyar
Periodika Kör kezdte 23-án délelõtt. Fonyó
Istvánné a szokásos magas színvonalon szervezte meg a könyvtári beruházásokról szóló programot. Új könyvtárak építésérõl, meglévõk átalakításáról beszéltek az elõadók: Téglási Ágnes,
Virágos Márta és Máder Béla.
A délelõtti program szellemiségét folytattuk
délután Könyvtárfejlesztés – szolgáltatások címmel.
Nemzeti könyvtári és egyetemi könyvtári szolgáltatásokról számolt be Berke Barnabásné, Huszár
Ernõné, valamint Tompa Zsoltné és Kiss Danuta.
Április 24-én, szombaton a Könyvtáros Klubban délelõtt elektronikus és nyomtatott kiadváKönyvtári Levelezõ/lap • 2004. május •
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nyaikat ismertették a kiadók, illetve a szerzõk.
Örömmel hallgattuk Nagy Zoltán szavait a társszerkesztésében megjelent Magyar fürdõalmanach címû könyvrõl, amelyet az elõadás után
dedikált a Könyvtáros Klub standján.
A szombat délután az Országos Pedagógia
Könyvtár és Múzeum (OPKM) rendezvénye lett.
Balogh Mihály fõigazgató az OPKM megújulási
stratégiájáról beszélt. A gazdag prezentációval
kísért, a Magyar Pedagógusok Háza címû elõadás az 1958-ban alapított és 1968-ban múzeumi szereppel is bõvült Országos Pedagógiai
Könyvtár múltját, jelenét és jövõjét mutatta be a
feladatok és a lehetõségek részletezésével.
Ezt követõen Dömsödi Andreának, az OPKM
fiatal munkatársának Könyvtárpedagógia címû
könyvérõl beszélgetett a szerzõvel Emmer
Gáborné és Varga Zsuzsa. A jól felkészült beszélgetõtársaknak köszönhetõen az érdekes beszélgetésbõl kiderült, hogy a témát magas színvonalon összefoglaló mû nem csupán az iskolai
könyvtárosoknak nyújt segítséget, de a fõiskolai, egyetemi könyvtárak, a megyei és szakkönyvtárak munkatársai számára is megvilágítja a
könyvtárpedagógia lényegét, a könyvtár és a
pedagógia, illetve a könyvtáros és a pedagógia
kapcsolatát, fontosságát.
Április 25-én, vasárnap a szokásos CD-ROMshowra várta az érdeklõdõket Árkos Iván. A BME
OMIKK A magyar tudomány és technika nagyjai sorozatának negyedik lemeze Bay Zoltán
életét és munkásságát mutatta be. Láthattuk ezen
kívül a következõ CD-ket: Amirõl a térképek
mesélnek (ELTE), A Budai Vár – helytörténeti
és építészeti emlékek (Enciklopédia Humana
Egyesület), Történetek a magyar (és a külföldi)
számítástechnika (h)õskorából (Masszi Kiadó),
A technika kincsestára – Álom és valóság Verne
mûveiben (Enciklopédia Humana Egyesület).
Ezeket a CD-ROM-okat a fesztivál egész ideje
alatt megtekinthették az érdeklõdõk a Könyvtáros Klub standján. Ebben az évben elõször ugyanis kaptunk standot, remélhetõleg ebbõl hagyomány válik. A 319. számú standon, közvetlenül
a Könyvtáros Klub mellett, lehetõség volt könyvtári kiadványok dedikálására, kiállítására és árusítására, valamint szakmai beszélgetésekre.
Summázatként megállapíthatjuk, hogy a Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon ez évben
is sikerrel mutatta meg magát a könyvtáros társadalom. Ezúton szeretnék köszönetet mondani
16
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azoknak a kollégáknak, akik a standon ügyeletet
vállaltak, vagy a fesztivál programjának lebonyolításában egyéb segítséget nyújtottak.
Nagy Anikó

Elõadássorozat
az elektronikus és a
nyomtatott kiadványokról
A Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál könyvtáros klubjának programja keretében április 24én délelõtt elõadássorozat zajlott az elektronikus
és a nyomtatott kiadványokról.
Bucsi Szabó Zsolt, az Akadémiai Kiadó vezérigazgatója és Papp Zoltán informatikai igazgató
ismertette az elektronikus kiadás terén elért eredményeiket. A kiadó kínálatában angol, német és
francia nyelvû, különbözõ terjedelmû általános és
mûszaki szótárak találhatók CD-ROM változatban,
de ezek rendszerben is használhatók.
A Hewlett-Packard Magyarország Kft. munkatársa, Szelthafner Zoltán bemutatta az e-könyvet, melynek egyik változata egy tenyérben elfér, de a nagyobb, A/4-es méretû változatot is
kézbe vehették a közönség tagjai. Az olvasói
hagyományoknak, szokásoknak eleget tettek tehát a fejlesztõk, olvashatunk utazás közben a
vonaton, a villamoson, kezünkben könyv méretû
elektronikus eszközt tartva, mely egy egész
könyvtárat tartalmaz memóriájában. Sokszor olvashattunk már az e-könyvrõl, most közelrõl is
megismerhettük. Az ára egyenlõre nem a hétköznapi ember pénztárcájához szabott, ám az a
másfél millió forint körüli összeg lesz még sokkal kevesebb is.
A HP az internetes honlapján, a http://www.
hpebook.hu/ webcímen piaci megfontolásból
számos letölthetõ digitalizált szépirodalmi mûvet és képregényt kínál. A klasszikus mûvek
oldalán megtaláljuk az Egri csillagoktól a Lear
királyig a magyar és a világirodalom számos
remekét, a szórakoztató mûveknél Nemo kapitányt és Gullivert, Garfield kalandjait képregény
formában, mai magyar szerzõk mûveit, és a rendszeres novellaíró-pályázat eredményeként fiatal,
kezdõ írók mûveit is.
A HP a jogok megvásárlása után többnyire
digitalizált változatot kap a szerzõktõl, vagy maga
végzi a digitalizálást. Önálló oldallal rendelkezik például Vámos Miklós író is.

Perjési Zoltán ugyancsak a Hewlett-Packard
újdonságairól számolt be, elõadásából a nyomtatástechnika jövõjét ismerhettük meg.
Két hagyományos, nyomdai úton elõállított
könyv bemutatóját is meghallgathattuk.
Sáfrán Edina megismertette a hallgatóságot
Annabelle Félicité de Valois kortárs francia írónõvel, akinek nagy terjedelmû családregényét a
Pro Educatio Kiadó jelentette meg a Könyvfesztivál alkalmából, Tisztességtelenül címmel.
Nagy Zoltán kollégánk, A magyar fürdõkultúráról a Kárpát-medencében címû könyv társszerkesztõje bemutatott egy rendkívül gazdagon
illusztrált, számos mutatóval ellátott könyvet,
melynek az elõadást követõ dedikálás során máris
sikere volt. Az elõadást kísérõ vetítéskor megismerhettük a könyv gazdag fotóanyagát a patinás
hazai fürdõhelyekrõl. A szombathelyi nyomdában készült a színvonalas kivitelezés.
A Frankfurt ’99 mûhely tagjai bemutatták a
kutatómunkájuk eredményeként született, eddig
három kötetbõl álló sorozatot, mely a magyar
irodalom nemzetközi fogadtatásával foglalkozik.
A Frankfurti Könyvvásár a könyvszakma legnagyobb nemzetközi eseménye. Peter Weidhasnak,
a Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál tanácsadójának, a Frankfurti Könyvvásár egykori igazgatójának az ötlete alapján 1976 óta évente egyegy központi témának, majd egy-egy országnak
szentelik a legnagyobb figyelmet Frankfurtban.
1999-ben Magyarország kapott bemutatkozási
lehetõséget díszvendégként. Abban az évben
kapott Nobel-díjat a mostani budapesti díszvendég, Günter Grass, és az az év volt az elektronikus könyvkereskedelem világméretû elterjedésének idõpontja. Mégis jutott elég figyelem a
magyar kultúra bemutatkozásának is.
A most bemutatott sorozat elsõ kötete Magyarország részvétele a könyvvásáron a német
sajtó tükrében címmel kétszáz tételes sajtóbibliográfiával segít a bõvebb tájékozódásban, ezen
kívül közli Göncz Árpád volt államelnöknek és
Esterházy Péternek a megnyitón elhangzott beszédét is. A sorozat következõ, 2003-ban megjelent kötetének címe Magyar irodalmi jelenlét
idegen kontextusban, s a magyar irodalom fogadtatását elemzi, elsõsorban az európai országokban. Az idei könyvfesztiválra jelent meg a
harmadik kötet a Miért olvassák a németek a
magyarokat? beszédes címmel. A magyar irodalom iránt érdeklõdõ német olvasóközönség ízlé-

sét, a pozitív fogadtatás okait kutatják a szerzõk
és Bombitz Attila szerkesztõ, akivel Pató Attila
és Sándor Iván regényíró beszélgetett a szombat
délelõtti program alkalmával. Mindhárom kötet
a Grimm Kiadónál jelent meg.
T.J.

Könyvtárfejlesztés – beruházások
a Magyar Periodika Kör
programja
A XI. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál
Könyvtáros Klubjának elõadótermében április 23án, pénteken délelõtt került sor a Magyar Periodika Kör programjára Könyvtárfejlesztés – beruházások címmel.
Dr. Téglási Ágnes vezetõ fõtanácsos az Oktatási Minisztérium ez irányú törekvéseirõl adott
tájékoztatást. A cél az integrált egyetemeken az
egységes könyvtári rendszer kialakítása. Ez jelenleg virtuálisan, illetve a szolgáltatások szintjén valósul meg.
A tizennyolc magyar állami egyetem fenntartásában mûködõ kilencszázhét könyvtárt röviden
a következõk jellemzik:
– történelmi épületekben elhelyezett könyvtárak;
– szétaprózottság (tanszéki, intézeti könyvtárak);
– folyamatos fejlesztés (japán segély, világbanki program, OM beruházások, PPP program,
EU pályázati lehetõségek);
– funkcióváltás: a dokumentumközpontú
könyvtár helyett szolgáltatás-központúság;
– nagyobb hallgatói közösségi terekre van
igény;
– a hallgatók több idõt töltenek a könyvtárban;
– szabadpolcos hozzáférés növelése, ahol erre
nincs mód, legalább a raktárak egy részének
megnyitása;
– a falakon kívülre kell vinni a szolgáltatásokat.
Felmerül a kérdés, hogy ha a hallgatók elérik
számítógépen az információt, bemennek-e a
könyvtárba. Nyugat-európai felmérések szerint a
hallgatók szívesen járnak továbbra is könyvtárba, ahol megfelelõ elektronikus munkaállomások állnak rendelkezésükre, és jobban szeretnek
közösségben tanulni.
2003-ban megvalósult beruházások:
Könyvtári Levelezõ/lap • 2004. május •
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Nyíregyházi Fõiskola – Hallgatói Információs
Központ
Debreceni Egyetem – Társadalomtudományi
Könyvtár
Eszterházy Fõiskola – könyvtárbõvítés
Miskolci Egyetem – Sárospataki Kar Könyvtára
Állami beruházások az elfogadott intézményfejlesztési terveknek megfelelõen:
Szegedi Tudományegyetem, Debreceni Egyetem,
Veszprémi Egyetem, Budapesti Mûszaki Fõiskola (Bécsi út)
Privat Public Partnership (PPP) alapú könyvtári beruházások:
Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem, Berzsenyi Dániel Fõiskola
(Szombathely), Dunaújvárosi Fõiskola, Széchenyi Egyetem (Gyõr), Szent István Egyetem (Gödöllõ), Gyöngyös – a város és a fõiskola közösen
A Pályázat Elõkészítési Alap (PEA) nyertes
intézményei átfogó beruházások keretében
könyvtárfejlesztést terveznek:
Pécs, Miskolc, Pázmány Péter Katolikus Egyetem
EU Strukturális Alap Humán Erõforrás-fejlesztési pályázat:
(Megtalálható az Oktatási Minisztérium [OMAI]
honlapján.) A felsõoktatás szerkezeti és tartalmi
fejlesztése (HEFOP 3.3), infrastrukturális hátterének biztosítása, közösségi terek kialakítása,
regionális forrásközpontok létrehozása (átalakítás, bõvítés, felújítás) akadálymentesítés (HEFOP
4.1.2)
Dr. Virágos Márta, a Debreceni Egyetem
Egyetemi és Nemzeti Könyvtár fõigazgatója elõadásában ismertette a debreceni integráció történetét a Debreceni Universitas Egyesülés megalakulásától (1991) az egységes Debreceni Egyetem létrejöttéig (2000. január 1.), amely hét
korábbi önálló egyetemet és fõiskolát foglal
magában.
Bemutatta az integráció során elért legfontosabb eredményeket:
– új közös képzési programok (közgazdász,
jogász, molekuláris biológus, gyógyszerész stb.);
– közös informatikai fejlesztés (optikai hálózat);
– egységes számítógépes hálózat;
– egységes telefonrendszer;
– egységes könyvtár-informatikai rendszer
(Voyager, Corvina).
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Ismertette a megvalósult és megvalósítás alatt
lévõ programokat.
Világbanki programok – az Intézményfejlesztési Terv elfogadott programjai:
 Élettudományi Épület és Könyvtár
 Társadalomtudományi és Egészségügyi
Oktatási Központ és Könyvtár
 Táj- és Vidékfejlesztési Központ
Az elõadó fotókon, ábrákon bemutatta:
1. a Társadalomtudományi Könyvtár (integrált jogi és közgazdasági szabadpolcos könyvtár) beruházást, amely rekordgyorsasággal készült
el, 2002 márciusában volt az alapkõletétel, és 2002.
november 25-én megtörtént az épület átadása;
2. az Élettudományi Könyvtárhoz készült
programnyilatkozatot (ez utóbbi tartalmazza az
új könyvtár jövõbeni mûködésének leírását, a
teljes helyigényt, a funkcionális tereket, az olvasó, a dokumentum útját a könyvtárban, a kapcsolatot a raktárak és az olvasótermek között);
3. az Egyetemi Templom kivásárlásával megváltozott könyvtári helyzetet és a megvalósuló
további integrációs lépéseket.
A beruházások várható eredménye:
– nagy szakterületi könyvtárak létrejötte,
– jelentõs számú (ötvenhat) tanszéki vagy
intézeti könyvtár beolvasztása,
– a fõépületben egy nagy bölcsész folyóiratolvasó kialakítása,
– eddig független könyvtárak integrálása.
Dr. Mader Béla, a Szegedi Tudományegyetem Egyetemi Könyvtár fõigazgatója elõadását
kérdéssel kezdte: mi a könyvtár feladata, szerepe, könyvtár-e a ma könyvtára?
A szegedi könyvtárberuházás ismertetésekor
bemutatta a jelenlegi könyvtár szûk keresztmetszetét:
– sok könyv, folyóirat különbözõ helyeken;
– az állomány két–három százaléka szabadpolcon, a többi zárt raktárban;
– sok elektronikus információ, kevés eszköz
ezek használatára;
– egyre növekvõ igény a nyugodt tanulásra,
közös feladatvégzésre, csoportos tanulásra.
Az épülõ új egyetemi könyvtár tervezésekor
fõ cél, amit igyekeztek megvalósítani: sokoldalú
(multifunkcionális) könyvtár – hallgatói szempontból „elektronizált dolgozószoba”, ahol áttekinthetõ épületben
– szabadpolcon rendelkezésre állnak a hagyományos dokumentumok (háromszázezer kötet);

– az elektronikus információk eléréséhez
szükséges eszközök (több száz PC);
– adott a nyugodt, zajmentes tanulás, önálló
munkavégzés lehetõsége;
– adott a könyvtárosi, informatikus-könyvtárosi felkészültség;
– folyamatos az olvasók képzése az elektronikus források használatára.
A Szegedi Tudományegyetem valamennyi
könyvtára integrálódik az új könyvtárba, amely
Szeged város egyik legnagyobb épülete lesz. Az
épületben nem csak könyvtár lesz, hanem egyegy nagy konferenciaközpontot is kialakítanak,
ezen kívül itt mûködnek majd a hallgatói szolgáltató irodák is. Az elõadó fotókon, ábrákon
bemutatta az egyes olvasói tereket, kiszolgáló
övezeteket. Az építkezés nyomon követhetõ fényképeken a könyvtár honlapján, Épül az új egyetemi könyvtár címen.
Mader Béla bízik abban, hogy még ebben az
évben megnyílik az új szegedi egyetemi könyvtár.
(fi)

Határok nélküli
kapcsolatok.
Konferencia Békéscsabán
2004 márciusa a konferenciák idõszaka volt országszerte, a Békés Megyei Könyvtár sem maradt ki ebbõl a sorozatból. 25–26-án Könyvtárak
az Európai Unió bõvítése után alcímmel rendezett tanácskozást a Nemzeti Kulturális Alapprogram Könyvtári Kollégiumának támogatásával.
Ezt a rendezvényt három hasonló esemény
elõzte meg (1992, 1994, 1996) különbözõ témákban. Korábban más alkalmak is lehetõvé
tették az együttmûködést, már a 80-as években a
szomszédos országok könyvtáraiba eljuttatott
könyvadományok, késõbb a tapasztalatcsere-látogatások, az ösztöndíjasok fogadása a Békés
Megyei Könyvtárban, legutóbb pedig a könyvtárunk fennállásának ötvenedik évfordulója kapcsán megrendezett tanácskozáson láthattuk vendégül a különbözõ régiók könyvtárvezetõit, illetve egyesületi elnökeit. Öt régióból (Erdély,
Felvidék, Kárpátalja, Dél-Baranya, Vajdaság)
jöttek a vendégeink, összesen negyvenheten a
határon túlról, valamint tíz hazai könyvtáros.
Örültünk annak, hogy lehetõségünk volt felfe-

dezni új arcokat, és boldogan ölelhettük át azokat is, akikkel már többször találkoztunk.
Programunkat két helyszínen – Békéscsabán
és Gyulán – rendeztük meg, így a megyeszékhely mellett Gyula idegenforgalmi nevezetességeivel is megismerkedhettek a könyvtárosok.
Az elõadások témájának aktualitását Magyarország EU-csatlakozása adta. Ebben a kérdéskörben még mindig nagy a bizonytalanság és az
információhiány. Különösen fontos számunkra,
hogy kapcsolataink továbbfejlesztésében milyen
perspektívák és támogatások várhatók. Kolléganõimmel, Litauszky Györgynével és Vizsnyiczai
Mártával a program megszervezésénél és a
meghívandó elõadók listájának összeállításánál
arra törekedtünk, hogy hasznos, sokrétû információkat nyújtsunk, és ezeket szakmai körben
elismert elõadók prezentálják magas színvonalon. Az elsõ nap elõadásai az EU kisebbségi
politikájára helyezték a hangsúlyt, míg a második nap konkrétabban kapcsolódott könyvtárügyi
elméleti és gyakorlati kérdéseihez. Ez a cikk
(keretei miatt) csak nagyon összesûrített impulzusok sorozata, közel sem képes teljességgel közvetíteni mindazt, ami a két nap alatt elhangzott.
Dr. Ambrus Zoltán igazgató köszöntõjében
hangsúlyozta, hogy Békés megye fekvése, történelmi hagyományai arra késztetnek bennünket,
hogy határon túli kapcsolatainkat a határok
változásai ellenére is fenntartsuk. Az anyanyelven kívül adottak azok a technikai eszközök és
információhordozók, amelyek közelibbé és hatékonyabbá tehetik ezeket.
A megyegyûlés elnöke, Varga Zoltán nyitotta meg a rendezvényt, akinek nagy érdeme volt
abban, hogy 1998-ban a Békés Megyei Könyvtárban jött létre az EU-pont. Véleménye szerint
az idõ bebizonyította, hogy jó helyre került a
szolgáltatás, nemcsak a megyei könyvtárban,
hanem a megye kilenc másik települési könyvtárában is. A soknemzetiségû Békés megye bemutatása után utalt arra, hogy május elsejét követõen az egyesült Európában óriási változások
várhatók. Mivel sokan nincsenek elegendõ információ birtokában, a könyvtáraknak sok a tennivalójuk.
Dr. Kovács Péter, a Miskolci Egyetem Nemzetközi Jogi Tanszékének egyetemi tanára elõadásában arról beszélt, hogyan mûködik az emberi jogoknak, ebbõl kiemelten a nemzeti kisebbségek jogainak védelme az Európai Tanács keKönyvtári Levelezõ/lap • 2004. május •
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reteiben. Néhány példán keresztül illusztrálta az
Emberi Jogok Európai Bíróságának kisebbségvédelmi gyakorlatát – az idegenkedéstõl a kisebbségi problematika iránti nagyobb megértésig (pl. roma ügyek a strasbourgi bíróságon). A
vallási közösségek autonómiája is a jogállamiság keretei között kell, hogy megfogalmazódjon. A bíróság négyezer ítéletet hozott fennállása során, ebbõl mindössze tíz foglalkozott kisebbségi ügyekkel. Hallhattuk tõle azt is, hogyan segíti elõ a kisebbségi helyzetben lévõ
személyek valódi egyenlõségét a Nemzeti Kisebbségek Védelmének Keretegyezménye. A
kormányok éves nemzeti jelentései pedig hozzájárulnak ahhoz, hogy ellenõrizhetõvé váljon,
mennyire tartják be az egyezményt az államok.
Felhívta továbbá a figyelmet a kisebbségek aktivitásának szerepére az ellenõrzés hatékonyságának növelésében.
A Határon Túli Magyarok Hivatalát C. Tóth
János tanácsos képviselte, aki folytatta a kisebbségpolitikával kapcsolatos kérdéskört. Szólt arról, hogy más lesz a helyzet azon országok esetében, amelyek velünk együtt lépnek az unióba,
más a közeljövõben, illetve a késõbb belépõk
esetében. Hazánk csatlakozása után remélhetõleg könnyebbé válik a szomszédos magyar közösségek kapcsolódása az anyaországhoz. Bemutatta a magyar kormány törekvéseit, amelyek a
kapcsolatok erõsítését, a stabilitást és a nemzeti
önazonosság-tudat erõsítését szolgálják elsõsorban azzal a céllal, hogy egyetlen közösség se
érezhesse úgy, hogy megfeledkeznek róla. Ezután a határon túlra nyújtott támogatások alapelveit sorolta fel, külön kitért az oktatási-nevelési
támogatásokra. Hangsúlyozta, hogy a mûvelõdés, a közoktatás, a felsõoktatás kiemelten támogatandó területek. Végezetül szólt arról, hogy
a bolognai folyamatok révén versenyképes felsõoktatás, az informatikai fejlõdés segítségének
köszönhetõen az egész Kárpát-medencét átfogó,
korszerû virtuális könyvtárhálózat jön létre.
Szabó Pál, az ELTE oktatója elõadásában arra
kereste a választ, hogy milyen tevékenységet jelent az EU regionális politikája, mi indokolja
létét és jelentõs súlyát, valamint e politika hol,
miért és hogyan avatkozik be Európa társadalmi-gazdasági életébe. A regionális politika kérdéskörének alapját és célját az adja, hogy Európa gazdaságának fejlettsége nagyon heterogén.
Az egyensúly megteremtése és a lemaradók fel20
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zárkóztatása elengedhetetlenül szükséges. Részletesen beszélt még a régió fogalmának különféle értelmezésérõl. A területi beosztásokat gyakran változtatják, már csak azért is, hogy az elmaradottabb így támogatásban részesülhessen.
Ezt több példával is alátámasztotta az elõadó.
Bemutatta a centrum területeket, a perifériákat,
és utalt arra, hogy a bõvüléssel újabb térszerkezetek jönnek létre. A különféle támogatások
célkitûzéseit három pontban foglalta össze: a
legelmaradottabbak és a gazdasági nehézségekkel küzdõk segítése, továbbá a munkanélküliség
aránya szerinti oktatási-képzési és foglalkoztatási támogatás.
Mivel a könyvtárak támogatói a civil kezdeményezéseknek, amelyek egyre inkább megerõsödnek, meghívtuk Pocsajiné Fábián Magdolnát, aki nemrégiben lett a Nemzeti Civil Alapprogram (NCA) Tanácsának tagja. A civil szervezetek lehetõségeirõl beszélt az európai uniós

csatlakozás folyamatában. Bemutatta a magyarországi civil szektor helyzetét. Elmondta többek között, hogy elsõsorban a sport és a szabadidõ területén alakulnak, de szaporodnak az oktatási, szociális és egészségügyi szférában is. Sok
hálózat, intézmény bekapcsolódik a civilek támogatásába, civil szolgáltatóházak, irodák jöttek
létre. A legtöbb segítséget az anyagi javak megteremtéséhez, érdekeik képviseletéhez igénylik.
Az információközvetítõ szerep ellátásához pedig
sok szakirányú képzésre és pályázatírási technikákra, elegendõ önrészre van szükség. A civil
partnerség egyre több pályázat esetében nélkülözhetetlen. Beszámolt még a határ menti együttmûködésen alapuló legjelentõsebb pályázati eredményekrõl (civil adatbank, a közös tréningek
szervezése nyolc megye bevonásával, illetve a
román fél koordinálásával három országot érintõ
EU-s felnõttoktatási projekt). Felhívta a figyelmet arra, hogy az NCA is biztosít különféle
pályázati lehetõségeket.
Az elõadásokat követõ beszélgetések során a
hallgatóság az autonómiával, az eurorégióval,
továbbá a pályázati lehetõségekkel és a finanszírozási problémakörrel kapcsolatos kérdéseket
vetett fel. A konferenciához jól kapcsolódott a
Kisebbségek Európában címû kiállítás, amelyet
az Országos Idegennyelvû Könyvtár és az Európa Tanács Budapesti Információs és Dokumentációs Központja biztosított számunkra. Az est
fénypontja pedig az a baráti találkozó volt, ahol
a gyulai Mogyoróssy János Városi Könyvtár és
az Informatikai és Könyvtári Szövetség konferenciájának résztvevõi a mi vendégeinkkel cserélték ki tapasztalataikat.
A második napon elsõként Ramháb Mária, a
kecskeméti Katona József Könyvtár igazgatója
tartott elõadást A könyvtárak elõtt álló kihívások
az EU-csatlakozás után címmel. A nyilvános
könyvtárak szerepérõl elmondta, hogy az olvasás válságától való félelem ellenére megmaradt
a könyvtárnak a tudást és a kultúrát összegyûjtõ,
megõrzõ és közvetítõ szerepe, amellett, hogy
minõségi szolgáltatásokra és megújulásra kész,
képes vállalkozni az esélykülönbségek csökkentésére, a dokumentumokhoz való szabad hozzáférés biztosítására. A kihívások szempontjából
komoly értéket képviselnek szakmai tradícióink,
amelyek a következõk: a törvényi szabályozottság, a hálózatba szervezettség, a gépesítettség (a
MOKKA), a szakképzettség, a jól mûködõ nem-

zetközi, intézményközi kapcsolatok. Bizonyítottan növekszik a szolgáltatások iránti érdeklõdés,
ami elmondható a szakma megbecsültségérõl is.
Az elõadó a magyar könyvtárügy gondjai közül
kiemelte az egyes könyvtártípusok átfedettségét,
a túlzott elaprózottságot, a dokumentumcentrikusságot, a szélsõséges mûködési feltételeket és
az elszigeteltséget. Önerõbõl képtelenek a fejlõdésre, az ellátás többféle típusának megszervezésére van szükség. A rendszerbe kapcsolódás, a
gépesítettség sokat segít a végponti szerepben
lévõ könyvtáraknak is a helyben szükséges ismeretek közvetítéséhez. Majd kitért a most kialakulóban lévõ Könyvtárellátási Szolgáltató
Rendszerre, melynek célja a hatékonyabb könyvtári ellátás, amely határon átjáró szolgáltatások
bevezetését is lehetõvé teheti.
Koreny Ágnes, az Európai Bizottság Magyarországi Delegációjának információs referense a
könyvtárak szerepérõl, a csatlakozással kapcsolatos tájékoztató munkáról beszélt alapos részletességgel. Bemutatta az EU információs és dokumentációs rendszerét és a delegációt. Felhívta
a jelenlévõk figyelmét arra, hogy minden tagjelölt országban mûködik hasonló jellegû intézmény. Ezután a legfontosabb dokumentumokat,
adatbázisokat, honlapokat ismertette. Kiemelte
azokat az információs és dokumentációs hálózatokat (EDC, DEP, EIC, IRC, EP), amelyek a
csatlakozásra váró országok számára is elérhetõk. Majd a EU legfontosabb információs kiadványainak ismertetésével folytatta, amelyek a
következõk: a naponta húsz hivatalos nyelven
megjelenõ Official Journal, a hivatalos dokumentumok között nagy jelentõséggel bíró Fehér és
Zöld Könyvek, a havonta megjelenõ Bulletin of
the European Union és a General Report (éves
vagy általános jelentés az EU intézményeirõl).
Bemutatta azokat a honlapokat is, amelyek általános információkat adnak az EU-ról. Az elõadásának anyagát felajánlotta másolásra, ami az
érdeklõdõk számára nagyon hasznos, mivel rengeteg honlap elérhetõségét tartalmazza.
A Békés megyéhez sok szállal kötõdõ Forman
Balázs, aki a Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem oktatója, a nemzetközi intézményi együttmûködési lehetõségek és testvérvárosi kapcsolatok jelentõségét mutatta be elõadásában. Elmondta, hogy ezek a kapcsolatok régebben formálisak voltak. Ma már megváltoztak
a tartalmak, sõt, az unió is hozzájárul ilyen kapKönyvtári Levelezõ/lap • 2004. május •
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csolatok ápolásához. A partnerválasztásnál fontos a hasonlóság, de sokszor történelmi (határváltozás, kitelepítés) vagy földrajzi (közelség)
okok is indokolhatják. Egyéb célok is számításba jöhetnek, például több várost nagy cégek
fognak össze azért, hogy egy befektetés érdekében jobb pozícióba kerüljenek. Az ilyen összefogások a hatékonyabb érdekérvényesítést is elõmozdíthatják (pl. a bányászvárosok esetében). A
testvérvárosi kapcsolatok a nagyobb nemzetközi
együttmûködés elsõ lépcsõi lehetnek, kultúraközvetítõ szerepük egyben erõsítheti az európai identitást, de a helyi vállalkozók partnerkeresését is
segítheti. Az elõadó részletezte a városi hierarchia szintjeit a globális hatalommal bíró várostól (mint London, Párizs) a kis országok fõvárosáig (l. Budapest, Prága). Végezetül jó néhány
magyar város – köztük több Békés megyei –
sikeres együttmûködését említette az elõadó.
A városok együttmûködését bemutató elõadás
után a Kárpát-medencei együttmûködés kiemelkedõ példáját ismerhettük meg két elõadó, Bakó
Anna és Szilágyi Erzsébet, az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum (OPKM) munkatársai
tolmácsolásában.
A Schola Orbis CD, magyar iskolatörténeti
adattár a széles körû összefogásnak (iskola,
könyvtár, mûvelõdési központ, levéltár) és a
vállalkozó kedvnek a „kézzelfogható eredménye”. Az adatbázis tíz éve épül, a feldolgozásnak nincsenek idõbeni, illetve földrajzi korlátai.
A program célja: megmutatni az ezer éve létezõ
iskolák múltját és a jelenlegi határokon is átnyúló történetét. A programtelepítés után a partnerek önállóan dolgoznak konzultációs lehetõség
igénybe vétele mellett, az összesítés, ellenõrzés,
kiegészítés az OPKM-ben történik. A kész iskolatörténeti adatbázis a legfontosabb ismereteket,
információkat (épület, pedagógus, neves diák,
érettségizettek, irodalom, képek) tartalmazza, és
folyamatosan bõvíthetõ. Sajnos közkinccsé tétele még nem megoldott, kizárólag a közremûködõk kapnak belõle egy-egy példányt, és az
OPKM-ben lehet még megtekinteni.
Pribojszkiné Kása Anikó programmenedzser
elõadásában azokat a pályázati lehetõségeket
mutatta be, amelyek a határon is átnyúlnak
(Phare-CBC, Interreg). A CBC (Cross-BorderCooperation) program keretében nyolc év alatt
összesen 135 millió euró pályázati forrás volt
felhasználható a különbözõ határ menti térségek22

• Könyvtári Levelezõ/lap • 2004. május

Gyula címere
ben. Ezekbe a projektekbe a könyvtárak és a
civil szervezetek is bekapcsolódhattak, így lehetõvé vált a magasabb szintû együttmûködés. A
legtöbb pályázható téma a Magyarország–Románia program keretében jelent meg, de a magyar–
román–szerb program is említésre méltó. Az
eddig jelentõs eredményeket felmutató Phare
programokat fokozatosan az Interreg Közösségi
Kezdeményezési programok váltják fel. Ezek
(Interreg IIIA, IIIB, IIIC) azzal a céllal jöttek
létre, hogy a határon átnyúló gazdasági kapcsolatokat, a közlekedési hálózat, a környezetvédelem fejlesztését és a Strukturális Alapok programjaival kapcsolatos tapasztalatcseréket támogassák. A tervezett prioritások: a határ menti
terület térségi, fizikai és infrastrukturális integrációjának erõsítése, a piacok integrációja és a
helyi közösségek közötti koherenciát erõsítõ kooperációs kezdeményezések támogatása. A megvalósításra nemzetközi pályázati felhívások jelennek meg a határ menti régió mindhárom oldalán, amelyekre érdemes lesz figyelni.
Billédiné Holló Ibolya projektkoordinátor az
EU közgyûjteményi projektjeiben rejlõ együttmûködési lehetõségeket fejtette ki elõadásában. Az
Európai Bizottság Információs Társadalom Igazgatóság közkönyvtári projektjei, a PubliCa, a
PULMAN és a CALIMERA elsõsorban a felhasználók igényeinek kielégítése céljából jöttek
létre. Ezek a projektek egymásra épülnek a közkönyvtárak, a helyi múzeumok és a levéltárak
együttmûködésével, a jelenleg létezõ technológiák legjobb kihasználásával. A legújabb projekt
a CALIMERA, amelynek elsõ lépése a Community Memory – Közösségi Emlékezet kutatási programjának elõkészítése. Kiírása 2004–2005ben várható, negyvenhat nemzetközi és hazai
partnerrel együttmûködve valósulhat meg, fõ
feladata a kulturális tartalomszolgáltatás. Típusainak bemutatásánál kiemelte, hogy „kultúra
minden, amit cselekszünk”. A programnak támogatnia kell az etnikai, kulturális, nyelvi, vallási sokszínûség megõrzését. A közösségi emlé-

A konferencia másik helyszíne, Gyula
kezet az egyszerû felhasználó számára a társadalmi és kulturális felzárkóztatást, a helyi identitás megõrzését, a távoli információforrások elérését és a helyi tevékenységek, események hozzáférhetõvé tételét jelenti Európa minden otthonából és minden gépérõl.
Bakos Klára, a Magyar Könyvtárosok Egyesületének (MKE) elnöke szükségesnek tartja,
hogy az MKE stratégiájában, alapszabályában
régóta szereplõ határ menti együttmûködések
formális és tartalmi elemei folyamatosan változzanak. Most is kellenek érdemi változtatások, például (konkrét tervként) a vándorgyûlés kerekasztalbeszélgetéseit felváltaná az önálló szekció, ahol a
cselekvõ, aktív részvétel jelenik meg.
A konferencia címében is megjelenõ határok
nélküliség azt jelenti, hogy az együttes cél a
felhasználó szolgálata, mindegy, hogy határon
innen vagy túl van-e a könyvtár. A szakma együttesen „megy” az Európai Unióba, bárhol is legyen a könyvtár. Az EU-hoz való csatlakozás
után még inkább szükség lesz kommunikációs
ismeretekre, illetve stratégiára, amivel jól lehet
szolgáltatásokat eladni, valamint azokra a kapcsolatépítési és pályázatírási technikákra, amelyek nélkülözhetetlenek már ma is. Ugyancsak
fontos a jogharmonizáció, az idegen nyelvû kommunikáció, hiszen olykor elõnyben részesülnek
a három országot is érintõ pályázatok. Megemlítette még, hogy a magyar könyvtárosok hatodik világtalálkozóján a szomszédos egyesületekkel a partnerség jegyében fogják kialakítani a
közös stratégiát.
Házigazdaként Ambrus Zoltán volt az utolsó
elõadó. Kérdésfelvetésére, hogy érdemes-e más
funkciót befogadnia a könyvtárnak, azonnal választ is adott. Meg kell ragadni minden olyan

lehetõséget, amely integrálható a könyvtár tevékenységébe. Különösképpen igaz ez az európai
információs pont szolgáltatásaira, ezt a tevékenységet az állami támogatás csak megerõsítheti. Az
ötlet Finnországból származik, ahol a könyvtárakra alapozták ezt a szolgáltatást. A könyvtárak
Magyarországon is alkalmasak erre, hiszen minden adottságuk megvan hozzá. Ezek közül különösen fontos a hálózati kapcsolati érték. Kétféle
tevékenység az, amit várnak tõlünk: egyfelõl a
dokumentumokra épülõ ügyfélszolgálat (az irodai szolgáltatás és a számítógép-használat), másrészt a rendezvényszervezés, amely túllépi a
könyvtár falait, többek között fesztiválokon való
részvétellel, illetve a hálózaton belüli együttmûködéssel. A sok elõny miatt azzal lehet biztatni
a belépésre váró országokat, hogy érdemes és
tanulságos kihasználni a lehetõségeket, hiszen
ilyen módon lehet csak megszólítani olyan intézményeket, amelyek egyébként nem vennék
igénybe a könyvtár szolgáltatásait. Végezetül
felajánlotta mindenkinek a Békés Megyei Könyvtár módszertani segítségét ehhez a munkához.
Az „információdömping” és a tartalmas elõadások ellenére is felmerültek még kérdések, kis
csoportokban kialakultak eszmecserék. Ezt a
napot is „lazább” program zárta, a Bárka folyóirat bemutatkozása, amely igazi élményt nyújtó
felolvasás volt a humor jegyében.
Szombaton már mindenki maga szervezte
programját, amibe egy kis gyulai fürdõzés is beleférhetett. A konferenciára szabott idõ rövidsége ellenére bízunk abban, hogy kollégáink nem
hiába jöttek el, sok értékes információt vittek el
tarsolyukban, és a jövõben is szívesen vállalkoznak további együttmûködésekre.
Lonovics Lászlóné
Könyvtári Levelezõ/lap • 2004. május •
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Közhírré tétetik – Postánkból
„Költõk által álmodik
az emberiség.”
(Költészetnapi megemlékezés
Balassagyarmaton)
A XIX. századi német költõ, Hebbel gondolatát
választottam megemlékezésem címéül.
Költõ vagyok – hát tudom én,
Hogy hivatásom a remény,
És tudok hinni is – kemény
Gyémánt-jövõben bízom én.
..............................................
S mert szólnom kell a fûrõl is,
A fémrõl és a kõrõl is,
Menekülõ fényrõl is,
A férfiról, a nõrõl is,
És mindezt el kell mondanom,
Igazhoz igazítanom –
Hát ezért kell olyan nagyon
a szabadság, a nyugalom!
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A tizenöt éve elhunyt Ratkó József vetette
papírra ezeket a sorokat Szégyentelenül címû
versében, akinek lírája József Attila költészetének vonzásában bontakozott ki.
Különleges esztendõ 2004. Miért mondom
ezt?
Negyven évvel ezelõtt, 1964. április 10-én,
József Attila születésnapjának elõestéjén, az
Egyetemi Színpadon rendezte meg a Magyar Írók
Szövetsége az elsõ költészet napi országos megnyitóünnepséget, ahol Czine Mihály és Szabolcsi Miklós mondott bevezetõt. 11-én a költõ szülõházában, a IX. kerületi Gát utcában József
Attila kiállítás nyílt a Petõfi Irodalmi Múzeum
anyagából. S azóta minden tavasszal szerte az
országban meghívók invitálják a versszeretõ
közönséget a közös emlékezésre.
Nem csak a magyar nyelv legzseniálisabb
mesterét, József Attilát idézzük meg ilyenkor,
hanem a magyar és a világirodalom poétáinak
mûveirõl ejtünk szót, kötetek jelennek meg, s
elhangzanak a legszebb költemények.
S ami a legfontosabb: versmondó versenyek
követik sorozatban egymást!
Nemrég az Arany János Iskolában jártunk
Salgótarjánban, majd április 5-én a József Attila

szavalóverseny elõdöntõje zajlott a középiskolások számára a könyvtárban, a Szabó Lõrinc
Iskolában a tavaszt köszöntötték a körzet és a
város nebulói, 16-án a József Attiláról elnevezett megmérettetés megyei döntõjére megyünk a
megyeszékhelyre, és a Kiss Árpád Iskola Humor az irodalomban címmel ismét meghirdette
szokásos versenyét.
Május 27-én a Balassagyarmaton született
Jobbágy Károly költõre emlékezünk a környék
és a város versmondóinak segítségével.
Jövõre lesz száz esztendeje, hogy József Attila megszületett, s ha erre gondolok, Nagy László
fantasztikus lüktetésû sorai tolulnak agyamba:
Tudtad, tudom én is:
a nagy: te vagy,
s te, a Mindenség summáslegénye,
részt se kaptál, pedig az egészre
futotta érdemed!
S hogy rímel erre Flaubert, a nagy francia író
mondata: „A költõk újrateremtik az egész Mindenséget.”
Vegyük a kezünkbe ismét József Attila és
Nagy László köteteit! Hagyjuk, hogy felkorbácsolják érzelmeinket, hogy elandalítsanak, hogy
elmélyülésre, meditációra kényszerítsenek!
Hogyan jelöli meg a költõk feladatát maga
József Attila?
Idézem: „Mi, mai költõk nem tehetünk mást,
mint hogy elmondjuk örömeinket és bánatainkat egyfelõl, másfelõl pedig kiállunk a szabadságért minden formában és mindenütt, ahol
a gazdasági jólét jelszavaival és fegyveresen
megkísérlik a költõk ellenfelei a »tömegeket«
legjogosabb emberi igényeiktõl, a szabadságtól és a szabadságra való törekvésüktõl lélekben is eltántorítani.”
De most tekintsünk több emberöltõnyi idõvel
korábbra, hiszen Francesco Petrarca, az itáliai
költõ, író, filozófus, a humanizmus elõfutára hétszáz évvel ezelõtt, 1304. július 20-án született.
Kivételesen felemelõ esemény volt, hogy 1341ben a római Capitoliumon szimbolikus gesztussal költõfejedelemmé koronázták. Olasz nyelven
írott fõmûvét, a Daloskönyvet, amin költõi öntudattal egész életén át dolgozott, lírai önéletrajznak szánta.
Sokunk által ismert az Áldott a nap kezdetû
szonett, amelybõl most két versszakot idézek:

Áldott a nap, a hó, az év s az évnek
ama szaka, órája, perce, s egyben
a szép ország is, melyben rabja lettem
két szép szeme bûvös tekintetének.
.......................................................
s áldott minden lap, melyen megkísértem
dalolni õt; s a gondolat, mi szárnyat
nem kap más senkiért, csupán csak érte.
Budapesten a Szépmûvészeti Múzeumban
Petrarca-emlékkiállítás nyílt, ahová az olasz államfõ is ellátogatott, Hiller István kulturális
miniszter kíséretében.
A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma Balassi emlékévet hirdetett a magyar reneszánsz legnagyobb költõje születésének négyszázötvenedik és halálának négyszáztizedik évfordulója tiszteletére.
Balassagyarmat nevének elsõ felét örökölte a
poéta családjának nevébõl, s Balassi Bálint következetesen használta a Gyarmati elõnevet. A
város területe évszázadokon keresztül a Balassa
család birtoka volt. Szabó Károly kitûnõ tanulmányát olvashatjuk errõl a Nógrádi panteon címû
kötetében, melyet a könyvtár adott ki.
A Balassi Bálint Gimnázium, az Ipoly
Eurorégió és a Madách Imre Városi Könyvtár
nagyszabású programmal készül a jubileumra. A
nemzetközi jelentõségû Ars Renata szólóénekegyüttes hangversenye is része az éves rendezvénysorozatnak. Szívesen idézzük fel egyébként
a könyvtár Balassi olvasónapló-pályázatának
felkészítõ elõadásait, melyeket Szentmártoni Szabó Géza irodalomtörténész, a leghivatottabb
Balassi-kutató és Kilián István professzor tartott. A Bálint-nap elõtti díjkiosztón dr. Praznovszky Mihály irodalmár mondott beszédet. A
Balassi szépirodalmi pályázat legjobban sikerült
munkáit a Honismereti Híradó ifjúsági különszámában jelentetjük meg rövidesen.
A felkészülés során került a kezembe a Nógrád Megyei Múzeumok 2001-es évkönyve, melyben dr. Szvircsek Ferenc Balassák nyomában a
Felvidéken címû tanulmányát és A Balassák kronologikus eseménytörténetét közli. Tanár és diák
sem nélkülözheti ismeretét, ha tájékozott szeretne lenni. Alapos és hatalmas forrásapparátust
felsorakoztató, kitûnõ történészi munkának tartom a dolgozatot.
S még egy fontos évfordulóra kívánom felhívni az egybegyûltek figyelmét. A Madách Imre
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Városi Könyvtárban 1979. október 11-e óta, azaz
huszonöt esztendeje mûködik a Komjáthy Jenõ
Irodalmi és Mûvészeti Társaság. Munkáikat a
Röpke ívek címû, évente megjelenõ antológiában adja ki az intézmény.
Komjáthy Jenõ Szécsényben született és Balassagyarmaton tanított. Lapja, a Röpke Ívek tíz
számot ért meg. Homályból c. egyetlen verseskötete halála napján hagyta el a nyomdát. Költõ
vagyok c. versében így fogalmaz:
Költõ vagyok s magyar:
Virága büszke törzsnek én;
Napfényes álmival
Csügg lelkem áldott életén.
Dalomnak minden ember
Megérzi még hevét,
S fölséged elragadja,
Csodás magyar beszéd!
Ma fél ötkor a társaság egyik tagja,
Romhányi Gyula lesz a Balassi Bálint Megyei Könyvtár költészet napi vendége, s
verseit a Varietas Pódium Színház elõadómûvészei tolmácsolják.
Büszkén állapíthatjuk meg, hogy Balassitól máig van irodalma Balassagyarmatnak.
Élnek itt jó tollú alkotók, naponta születnek
új költemények, amelyek hírvivõi korunknak, hétköznapjainknak, ünnepeinknek.
Végtelenül örülök, hogy bábáskodhatom fölöttük, a városi könyvtár szellemi lehetõségeivel és technikai feltételeivel hozzájárulhatok, hogy mások is megismerhessék munkáikat, s maradhasson majd az utókor számára mûveik által jel a máról.
Töprengve mai mondandómon úgy véltem, hogy a költészet napját a lírikusok gondolatainak felidézésével lehet a legszebben
megünnepelni. Ahogy végigfutottam a leírtakon, elképedtem, hiszen Adytól, Aranytól
Wass Albertig, Zalán Tiborig olyan végtelen a sora azoknak, akikrõl méltatlanul említést sem tettem, hogy röstelkedem, de mit
tehetek. Csak arra biztathatom az ifjúságot,
hogy az iskolai kötelezõ penzumon kívül is
olvassanak, mondjanak verset, hiszen a formába öntött szárnyaló eszmék gazdagítják
ismereteiket, segítenek megérteni a világot,
érzékenyebbé teszi a lelküket és fogékonyabbá elméjüket.
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Tizenöt éve távozott önszántából az élõk sorából Márai Sándor, egy tõle vett idézettel fejezem be költészet napi elmélkedésemet:
„Valahol él a névtelen költõ, Portugáliában,
vagy Kiskunfélegyházán, a költõ, aki nem ír
folyóiratokba, nem szerepel neve az irodalmi
felolvasások színpadján, verseinek árfolyamát
nem latolgatják a szerkesztõségek és kávéházak
börzéin, igen, nevét sem tudja a világ, s õ maga
sem akar hivatalosan költõ lenni, babérral és
honoráriummal és bírálatokkal, hívekkel és ellenfelekkel, telefonszámmal és törzskávéházzal:
csak költõ, ahogy egy fa lombot tart az ég alatt,
csak költõ, mert Isten megérintette a homlokát,
s tudja az összefüggéseket és hallja azt a másik
zenét, mely a tárgyakból, az állatok és növények
lelkébõl s az emberek szívébõl árad. Ezért költõ.
Azt hiszem, õ az igazi.”
Oroszlánné Mészáros Ágnes

Gyereksarok
A boszorkány jó, a tündér
hétfejû, a hõs kétbalkezes*
(Hét tételben a modern mesérõl)
1. tétel: „Csak semmi egyszer volt, hol nem
volt…”
„…csak semmi ódivatú bevezetés, vágjunk a
közepébe, volt egyszer, sõt van: a Négyszögletû
Kerek Erdõben, a Kis Erdõben, a Csenevész
Erdõben; az Ürömföldön túl, a Bogáncsos réten
innen; ott, ahol a világ közepén a Rácpácegresi
Nagyszederfa áll” – no meg Kavicsváron, a
pokravák földjén, valamint a Maszat-hegyen innen és túl egy olyan mese, amelyben a boszorkány jó, a tündér hétfejû, a hõs kétbalkezes, és
amelyet – csak úgy egyszerûen, a klasszikustól
megkülönböztetve – modern mesének hívunk.
Kissé pontosabban azt is mondhatjuk róla, hogy
a posztmodern kor szülötte, hiszen a története
valahol a hetvenes években kezdõdött. Akkoriban nem sejtettük, hogy egy új mesekorszak
kezdetén vagyunk. Õszintén szólva, nem is igazán figyeltünk rá. Volt mire figyelni: a gyerekpróza õszinteségi rohamában éppen akkor sosem
látott tabutöréseket vitt véghez.
Igaz, hogy néhány meseszerû mû már ezekben az években fergeteges sikert ért el. De nem
a mûfaj, csak egy-egy mû számláján könyveltük
el a sikert. Ilyen könyv volt A végtelen történet.
Még nálunk is. Ilyen volt másutt Preusslertõl a
Krabat vagy P. Beagle-tõl a The Last Unicorn
(Az utolsó egyszarvú), amit magyarul még ma
sem olvashatunk.

dulóra. A mese és a meseszerû hódít. Hívjuk
mesének, meseregénynek, fantasynek – egyre
megy. Már nosztalgiáink is vannak e kezdet után,
valahogy úgy, ahogy a Túl a Maszat-hegyen
költõjének, Varró Dánielnek:
„Hol a szépséges Árnika,
Kire muszáj volt várnia
Vállára vetve a tarisznyát
Szegény jó Szegény Dzsoninak?
Hol van a macskák réme, Frakk?
Hol van Mirr-Murr, Oriza-Triznyák?
Hol Pöszke, Vackor, hol Kobak?
És hol vannak még oly sokak…”
Nem tudhatom, hogy emlékszünk-e majd
olyan nosztalgikusan Trapitire, Szuromberekre,
Hümmögõre, Muhi Andrisra, mint Bors nénire,
Dömdödömre, Bruckner Szigfridre, Sün Balázsra, a kétbalkezes varázslóra, a Félõlényre, a
kóborzra, Amáliára, a világ legszomorúbb boszorkányára és Amarillára, a legkisebb boszorkányra. De ahogy a „még oly sokak” közül néhányan eszembe jutottak, rádöbbentem, ez a
korszak nem is ért véget. Hiszen egyik-másik
mesehõs már az ezredforduló szülötte. Az természetes, hogy – ahogy az évek jönnek-mennek
– a remeklések néha ritkábbak. Mindenféle korszaknak van belsõ hullámzása. Még kisebb-nagyobb válságai, pillanatnyi kifulladásai is. A
folytatások például többnyire csak a „folyt. köv.”
varázsával bírnak. Süsünek Süsüke nem ér a lába
nyomába. És nyomot hagynak a generációváltások. O. Preussler, M. Ende, A. Lindgren, G.
Rodari, I. B. Singer már klasszikusok. Ahogy a
magyar meseirodalomban Zelk, Kormos, Mészöly,
Nemes Nagy, Páskándi is az. Éppen mostanában
egészen látványos generációváltás folyik. Neveket tanulunk. Szerencsés idõben.

2. tétel: Paradigmaváltás
A meseirodalomban a hetvenes években paradigmaváltás történt. A jelenségek, amelyek
akkor kezdõdtek, csak felerõsödtek az ezredfor* Elhangzott a XI. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon (2004. ápr. 23.)

3. tétel: A tündérmesei tradíció halhatatlansága
Szó, ami szó, jó csillagok járnak a mûfajra
mostanában. A mese rabul ejtette a világot. Ezen
az ezredfordulón megváltozott a mesebelihez, a
meseszerûhöz való viszonyunk.
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Valahogy úgy menekülünk a mesébe, mint a
romantikusok. Talán a globalizáció ártalmai, a
Mac Donald’s kultúra, az élet mechanizáltsága
elõl. Közrejátszhat az is, hogy megingott a technikai csodák mindenhatóságába vetett hitünk. Az
olvasáskutatás jelez egy infantilizálódást is. Fiatal felnõttek olvassák a Harry Pottert. Felnõtteknek szóló amerikai regényekben fedezték fel
a Hamupipõke-mese kontúrjait.
A kamaszregényekben is a meseszerû veszi
át a romantikus, egzotikus kaland helyét. Orkok,
trollok, elfek, törpök népesítik be az ifjúsági
próza lapjait. Meghosszabbodott a mesekorszak!
Mintha senki sem akarna kinõni belõle. A mai
magyar prózát csodák és legendák járják át. S
szinte természetes, hogy Darvasi, Lajta Erika,
Szijj Ferenc, Lugosi Viktória, Háy János, Varró
Dániel, Böszörményi Gyula egyszer csak mesét,
verses mesét, meseregényt vagy meseszerû kamaszregényt írt. S nemrég a kortárs magyar irodalom színe-java A-tól Z-ig mesemondásba fogott. Ki gyereknek, ki felnõttnek (kiadóik: a
Magvetõ, a Magyar Könyvklub, az Ab Ovó, a
Noran). – Szelíd iróniával jegyzem meg, hogy a
mesét vállalták, de azt már nem, hogy gyerekkönyvkiadónál jelenjenek meg (l. Magvetõ,
Magyar Könyvklub, Ab Ovó, Noran). Miért tagadnánk: vannak még a gyerekirodalomnak
emancipációs és presztízs-problémái. S a suta
„gyermekíró” címkét se szereti senki.
Tény azonban, hogy a mese és a meseszerû
jött, látott, gyõzött: Tolkien, Ende, Rowling könyveinek példányszáma már csak milliókban mérhetõ, a XX. század legnagyobb példányszámban
kiadott könyve fantasy, hogy a mozikban a Gyûrûk Ura és a Harry Potter döntögeti a nézõszámokat, Péter Pán történetében gyönyörködnek
milliók. Sohasem volt ilyen látványos a tündérmese halhatatlansága, mint ebben az igen kevéssé tündérmesei világban.
4. tétel: A mesélõ hang – és változásai
A halhatatlansággal együtt az is igaz, hogy a
mûfajok és a beszédmódok változnak az irodalomban. Változott a mese és a mesélõ hang is a
világgal és a gyerekekkel együtt.
A modern mesérõl többnyire az jut eszébe
az olvasónak, hogy a jelen idõ valóságmozzanatai a mese motívumai közé keverednek. Már
Benedek Elek boszorkánya is telefonált és néha
28

• Könyvtári Levelezõ/lap • 2004. május

repülõre szállt. Balázs Béla meséjében labdafák
és csokoládéfák nõnek. A hét királyfi fõzeléket
eszik, a bajbajó orvosságot sofõr hozza.
A mindenkori idõk emberi-tárgyi világa régóta keveredik a tündériessel. Manapság a mese
sirályának szárnya tövében megcsörren a mobiltelefon (Lugosi Viktória: Hümmögõ). Úgyszólván természetes. De amikor Szijj Ferenc meseregényében a koronáját vesztett békadínó azt
mondja, hogy: „Sem nem iszom, sem nem eszem,
olyan ideges vagyok”, akkor már valami olyasmit érzünk, hogy: „De te fabula narratur.”
(Szuromberek királyfi) Ugyanebben a történetben a szerelmesek így telefonálgatnak: „Jó, de
telefonálj mindenképpen. – Telefonálok. – Biztos? – Persze. – Akkor jó.” Ez a beszélgetés
bájosan felidézi lebegtetett szerelmeinket. De a
modern mese mássága nem csupán ennyi.
A hagyományt „nem annyira az alakítja, hogy
az örökséget egyik nemzedék továbbadja a másiknak, hanem az átöröklött elemek állandó újrakeverése (Wolfgang Iser). Ráadásul a posztmodern idõk nem becsmérlik a tradíciót, felhasználják, felidézik. Végül is a mûfaj nem skatulya,
nem Prokrusztész-ágy, hanem az „alkotási folyamat eszköze”.
5. tétel: Játék és varázslat
A mesemondás két lehetséges útja látszik
kirajzolódni a posztmodern kor meséinek világában. Az egyik a játékra, a másik a varázslatra
hasonlít.
A játék során a mûfaji emlékezet játszik a
tradícióval. Kifordítja, befordítja, csavarintja.
Kijátssza a régi játékszabályokat, vagy egyenesen megszegi. „Minden emberben egy gyermek
rejtõzik, és játszani akar” – mondta Nietzsche
nyomán M. Ende. A jó és szomorú boszorkány,
a hétfejû tündér, a kétbalkezes hõs; a sárkány,
aki pillangókat kerget; az oroszlán, aki fehér
zászlóval közeledik, szívében béke és bánat lakik és Hamupipõke, akit Pamuhihõkének hívnak
ilyen kifordított konvenció. Kontrasztok és paradoxon parádéja a modern mese. Szelíden ironikus, vonzódik a nonszenszhez. Egyik-másik jelenség hátterében már H. Ch. Andersen áll.
S hogy miben áll a varázslat? A meseíró
halálosan komolyan veszi a mesei tradíció lényegét: a hihetetlen csodálatos történetet. S a
varázslat során (nevezzük így ezt az alkotási

módot) a mese, a mítosz és a mágia elemeinek
újrakeverése folyik. Ezen az úton járt/jár O.
Preussler, M. Ende, A. Lindgren, J. K. Rowling,
C. Funke és Böszörményi Gyula is. A varázslatok hátterében ott van Tolkien mesefolyama, a
Gyûrûk Ura.
6. tétel: Jelenségek
De lássunk néhány érvényesnek látszó jelenséget a modern mese körében.
A nagy hõs és a heroizmus hiánycikk. „ A
régi hõsök hova tûntek, / Lábuknak nem maradt
nyoma? Hol van szép Legolas, a tünde?/ De hol
van Bombadil Toma?” – idézem újra Varró
Dánielt. A mesékbõl kivonultak a nagy hõsök,
de a meseszerû kamaszkönyvekbe visszatértek a
sárkányölõ daliák. Igaz, hogy eleinte legalább
annyira nem akarnak hõsök lenni (nem is látszanak annak, se Bux Barnabás, se Harry Potter, se
Gergõ), mint Tolkien hobittjai. De ha a világot
meg kell menteni, nem tétováznak.
A nagy célok is ritkábbá váltak, de a mesehõs
nagyon gyakran mégsem adhatja alább.
Felerõsödtek a meseszerû mûvek mitikus,
mágikus vonásai.
A modern mese többrétegû, többértelmû, polifonikus. Nem baj, ha a Hétfejû Tündér „hét
szólama közül” nem minden szólam a gyereké.
De fontos, hogy az egyik szólamot mindig (vagy
majdnem mindig) hallja. Az ezredforduló meséiben, meseregényeiben meg-megesik, hogy a
gyereknek szóló „szólam” egyszer csak elhallgat. Velünk játszik a szerzõ, akár történetet, akár
neveket, akár egyszerûen csak szavakat választ.
Pl. „Régebben sem volt olyan sok paradicsom,
de akkor legalább volt dermokrácia.” „Önhibámon kívül kerültem ellenzési elemek uszályába.” Vagy: Tolbucsin generális, Róza Hamburger, Traban Tóni. (Szijj F.: Szuromberek királyfi) „Ó nyáron a globális felmelegedés, télen a
globális lehûlés és egész évben a globális hamburger.” (Háy János: Alfabéta és a negyvennégy
rabló)
A modern mese nyitottabb, befejezetlenebb,
továbbírható. Kiszámíthatatlan. Ahogy a világból, úgy a mesébõl is eltûntek az abszolút igazságok. Még a „jó tett helyébe jót várj” morálja
is meginoghat néha, és a boldog vég is elmaradhat (l. Lázár: A legkisebb boszorkány). Nincs
bosszú, és van megbocsátás (l. Ende meséit).

Változott a mûfajok térköze: nagy áramlások
vannak a mese és a líra, a regény és a mese
között. A posztmodern kor jele az idézettségeffektus, a tradícióval való párbeszéd. Ahogy
Darvasi László meseregényében mondják: „Egyik
mesébõl a másikba át lehet menni.” (Trapiti)
A gyerekvers után a mesében is felértékelõdött
a játékosság. Ezért kéne a fordítóknak „lázárul,
békéspálul” tudni ahhoz, hogy a Négyszögletû Kerek
Erdõt vagy A kétbalkezes varázslót megismerhesse
a nagyvilág. Csaknem reménytelen ügy.
A modern mese komolyan ki van téve médiaés computerhatásoknak. A képi kultúra hatása
tematikusan is megjelenik (Rodari: Beleestem a
tévébe). De más a szövegvilág is. Számít a percepció gyorsaságára, a sebes, felületes érzékelésre. Merész vágásokkal él. A modern mese
olvasója képernyõ elé született nemzedék.
7. tétel: De felejthetjük-e a régi meséket?
A mese az együttes élmény „anyanyelvének”
egyik legõsibb rétege. Felidézünk egy jelet, egy
motívumot, és felidéz mindent. Ahogy Mérei
Ferenc írja az együttes élmény természetérõl: egy
„élménymaradvány mint tapasztalatroncs helyettesíti az egészet”. Helyzetértésben, helyzetmegoldásban is recept. Egy-egy mesei motívum révén néha fél szavakból is értjük egymást. Kertész Imre a Sorstalanságban azt írja Auschwitzról, hogy itt „hét nap egy esztendõ”. Egy tényfeltáró riport fejezetcímeiként olvastam a minap:
„Rebeka az álruhás királylány” „Megjön a királyfi meg az eszem” (Élet és Irodalom, 2004.
márc. 19.).
A mûfaji emlékezet nemcsak a mesemondóban él, hanem a befogadóban is. Ha a mesemondó valamit a színérõl a fonákjára fordít, a játék
öröme abban áll, hogy most valami egészen más
lett, de a befogadó tudja, milyennek kellene lennie a sárkánynak, a boszorkánynak, a tündérnek,
a hõsnek. Például Zalán Tibortól a Királylányok
könyvét azért élvezi, mert rengeteg királylánnyal
találkozott már a régi mesékben. Tulajdonképpen a másság meglepetései jelentik az élmény
forrását. Azt is tudja a modern mese befogadója,
hogy milyen a csoda, milyen az igazi varázslat,
ha teheti, ragaszkodik hozzá.
Jó, ha tudjuk: amíg a régi meséket nem felejtettük el, csak addig születhetnek modern mesék.
Komáromi Gabriella
Könyvtári Levelezõ/lap • 2004. május •
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Szomszédoló
Három nap
a Tisza-vidéken
A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma
Nemzeti és Etnikai Kisebbségek Fõosztálya
mellett mûködõ, a határon túli magyar könyvtárak fejlesztési programját gondozó szakmai bizottság 2004. március 28. és 30. között szakmai
látogatást tett a Vajdaság – ezen belül a Tiszavidék – magyar lakossági ellátást nyújtó könyvtáraiban. A szakmai út programját Hajnal Jenõ,
a zentai Thurzó Lajos Közmûvelõdési Központ
és Városi Könyvtár igazgatója állította össze. Az
út résztvevõi voltak a bizottsági tagokon kívül
azok a más országbeli könyvtárvezetõ kollégák,
akiknek könyvtárai a zentaihoz hasonlóan regionális szerepkört töltenek be, és részesülnek a
magyarországi célzott támogatásból. Így csatlakoztak a somorjai (Végh László), ungvári (Horváth Ilona, Bodák Erzsébet), kolozsvári (Pillich
László), sepsiszentgyörgyi (Kiss Jenõ) és csíkszeredai (Kopacz Katalin) intézmények vezetõi
a bizottsághoz.
Rendkívül gazdag, inspiráló és tanulságos
programon vehettünk részt. Összesen tizenkét
könyvtárban jártunk (Szabadka, Palics, Magyarkanizsa, Ada, Temerin, Fórum Kiadó, az
újvidéki egyetem Hungarológiai Tanszék, Szerb
Matica, Bácsfeketehegy, Kishegyes, Topolya,
Zentai Thurzó Lajos Közmûvelõdési Központ és
Városi Könyvtár). Ezeken kívül részt vehettünk
színházi elõadáson (a szabadkai Kosztolányi
Színház …még egy korShow SÖR címû elõadásán), jártunk a péterváradi várban, megnéztük az
új, korszerûen felszerelt Bolyai Tehetséggondozó Gimnáziumot és a Vajdasági Magyar Mûvelõdési Intézetet. Találkozhattunk a Magyar Szó
és a Fórum Kiadó vezetõivel, az Újvidéki Egyetem Bölcsészettudományi Kar Hungarológiai
Tanszékének vezetõjével, települések vezetõivel
és a vajdasági szellemi élet néhány vezetõ értelmiségijével.
Mindenütt, ahol jártunk, rendkívül vendégszeretõk, készségesek voltak a kollégák, szerényen,
de az igyekezetet nem eltakarva mutatták be
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Palics
könyvtáraikat, erõfeszítéseiket. Minden településen kutatják, õrzik nyelvi örökségüket, hagyományaikat, évrõl évre rendezett programokkal is
ápolják jeles magyar szülötteik emlékét. Nagyon
szép épületeket láttunk, de rendkívül elkeserítõ
a magyar állományok kopottsága, mennyisége,
és a berendezés is sok helyen felújításra szorulna. Több évtizedes a lemaradás ezen a téren,
ugyanakkor rendkívül eredményesen hasznosulnak az információszolgáltatást biztosító technikai fejlesztésekhez nyújtott pályázati források.
Vannak példaértékû büszkeségeik is, mint a
zentai intézményegyüttes vagy az új bácsfeketehegyi és palicsi fiókkönyvtárak, s reményeik szerint ilyen lesz a felújítás után a topolyai Népkönyvtár és az újonnan épülõ magyarkanizsai könyvtár is.
A tapasztalatcsere utolsó napján kerekasztalbeszélgetésen vettünk részt, ahol hallhattunk az
élénk életet élõ vajdasági civil szervezõdésekrõl,
amelyek között a legmagasabb szinten a kulturális szervezõdések állnak. Ezen civil szervezetek
közösségteremtõ szerepe vitathatatlan a magyarság, az identitástudat megõrzésében, és nagynagy elõnyük, hogy hasznosítani tudják a jelen lévõ magas szellemi potenciált. A társadalmi szervezettség nagyon erõs a magyar
könyvtárosok, pedagógusok körében, ami azért
jelentõs, mert a megmaradás múlhat azon, hogy
milyen életérzés válik uralkodóvá. A hitet
éppen az elõbb említett társadalmi szervezõdések adhatják, közvetíthetik az igen valós

Szabadka
probléma, az életszínvonal csökkenése ellenében is. A más régiókból érkezett határon túli
könyvtárosok számára is példa- és modellértékû a vajdasági könyvtárosok együttmûködése.
A közmûvelõdési központ köré szervezõdött
Kapocs Könyvtári Csoport tagjai között eleven az információcsere, közös stratégiával
pályáznak, ami a siker fontos záloga. Ugyanakkor megfogalmazódott a kerekasztal-beszélgetésen az is, hogy valóban él a Vajdaságban
a félelem a Magyarország EUcsatlakozása utáni
lehetséges elszigetelõdéstõl.
A szakmai út
egyik legfõbb tapasztalata az, hogy
meg kell oldani a
rendszeres dokumentumellátást,
hogy ne „kaland”
legyen a magyarországi könyvek átjuttatása a határon
(ha már a tankönyvbehozatal, illetve -kivitel megoldott), hogy tervszerû gyarapítás és

rendszeres folyóirat-ellátás legyen. Megkockáztatom, hogy a magyarországi könyvtárak számára nem jelentene túl nagy megterhelést, ha legalább saját kiadványaikból (folyóiratok, könyvek) rendszeresen juttatnának egy-egy példányt
minden határon túli régióközpontba. (Mint ahogyan ezt néhányan már meg is teszik.) A könyvtárak számára a minõségi gyarapodást jelentõ dokumentumokhoz való hozzájutás a küldetés teljesítésének kulcsa. A kapcsolattartás, a közös
munka alapvetõ feltétele a megfelelõ szoftverek,
adatbázisok megléte, amelyek beszerzése honi
segítség nélkül ugyancsak kétséges.
Mint említettem, rendkívül hasznos tapasztalatokban volt részünk – a bizottsági tagoknak és
a többi határon túli kollégának egyaránt – a
Vajdaságban töltött három nap alatt. Végül engedtessék meg nekem egy személyes megjegyzés. Számomra megható és felemelõ érzés volt
„otthonukban” találkozni azokkal a kollégákkal,
akiket a Békés Megyei Könyvtár 1992 óta fennálló kapcsolatai révén Békéscsabán megismerhettem, és személyesen megtapasztalni mindazokat a szakmai problémákat, elképzeléseket, eredményeket, amikrõl itthon „csak” beszélgettünk.
Ezért személyes köszönettel is tartozom a program szervezõjének.
Az úthoz a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma nyújtott anyagi támogatást.
Litauszky Györgyné
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Külhonból jelentjük
A kék
(Day of Welcomes)
2004 áprilisa, London–Dublin–Sligo

A hónap színe a kék
A „tiziankék”
Tizianóhoz többnyire a vörös színt társítja a
közvélemény – de õ nagymestere volt a színeknek, ahogyan erre a Nemzeti Galéria (National
Gallery, London) Trafalgar téri oldalát díszítõ
óriásposzterek figyelmeztetnek, gigantikus képeskönyvként illusztrálva a hónap festményének
jelentõségét. Minden hónapban egy kiválasztott
festmény kerül az érdeklõdés középpontjába,
ehhez kapcsolódnak a szerdai délutáni elõadások és egyéb események.
Tiziano festménye több szempontból is nagyon érdekes, témája Bacchus és Ariadne találkozása. Azt a pillanatot ábrázolja, amikor Bacchus szerelmet vall Ariadnénak. „A mennybolt
leszen esküvõi ajándékod, rajta mint csillag fogsz
ragyogni” – ígéri szerelmesen. Az ég és a tenger
ezernyi árnyalatú, csodálatos kékje tette legendássá a képet, ami Ferrara hercege, Alfonso
d’Este megbízásából készült. Tiziano a kék festék elõállításához az igen drága lapis lazulit
használta – hihetetlenül élõ és mély árnyalatokat
adva a festménynek.
Van még egy érdekessége a képnek, így az
Eu-s csatlakozás kapcsán, hogy ez az árnyalat
az uniós kék zászlókon és kiadványokon is visszaköszön. Nézzük meg jól a kép bal felsõ sarkát,
és máris tudjuk, honnan kerültek a csillagok a
zászlóra… A nyolc csillag és a kör a középkori
misztika jelképrendszerében a tökéletességet képviselte.
A kék szín kicsit kevésbé aktualizált formáival ajándékozott meg minket a Chester Beatty
Library idõszaki kiállítása Dublinban, aminek a
Kék galéria címet adták. Fennállása ötvenedik
évének ünneplésére egy különleges, személyes
hangú és hangulatú válogatást készített Colm
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Toibín a könyvtár gyûjteményébõl. A bemutatott tárgyak közös jellemzõje, hogy „kékek és
gyönyörûek”. Különbözõ földrészek és kultúrák
kerülnek így össze a tárlókban, laza idõrendben.
A válogatást végzõ nagytekintélyû tudós érdekes tanulmányt készített a kiállításhoz. Ebben
elmagyarázza érdeklõdése és elkötelezõdése okát,
illetve a kék színhez kötõdõ mûvészi és társadalmi ábrázolásbeli különbségeket.

A kék nem volt kitüntetett színe sem Egyiptomnak, sem a görög–római világnak. Olyannyira, hogy a szivárvány színeinek felsorolásakor
meg sem emlékeztek róla. A középkori miniatúrákon sokszor és szívesen bántak vele – a meg-

rendelõ anyagi tehetõsségétõl függõen, mert a
lapis lazuli nagyon drága festéknek számított.
Az Órák könyveinek miniatúráin, különösen az
észak- és kelet-francia részeken készülteken
(Prigent de Coeivy), a kis mestermûveket gyakran színezték kékkel, ezek voltak a tájképábrázolások elõdei.
A kék színezõanyagok általában az egyszerûbb, közönségesebb tárgyakkal váltak ismertté.
Az indigó- és a kobaltkék forradalmasította a
porcelán-, illetve kerámiaszínezést (példa erre a
delfti kék), de a kékkel színezés (pl. kékfestõ) és
általában a kék szín még sokáig inkább köznapi
(általánosan használt) volt, mint mûvészi eszköz. A porosz vagy berlini kék hozott igazi fellendülést az alkalmazásában, illetve a gyárilag
elõállítható szerves vegyületek megjelenése.
Más volt a helyzet az ókori keleten, itt kitüntetett szerepe és jelentõsége volt a kéknek, az
iszlámban pedig ez a próféta színe.

A kiállítás egyik legrégebbi darabja az a VII.
századi japán buddhista irat, ami kék alapra készült arany betûkkel, de hát gyönyörûek a kékkel színezett illatszeres és burnótos szelencék, a
szerzetesi életet bemutató, kék alapú tekercs DélKínából, Hiroshige lélegzetelállító festményének részlete (Ponty a hálóban) és a kéziratosság korából fennmaradt
illusztrációk.
A kék jelentésében angolul benne van még sok egyéb
hangulati elem is, ezért adhatták a Blue of the night (Az
éjszaka kékje) címet a Lyric
FM (RTI) rádió késõ esti zenei mûsorának, amiben kicsit
borongós, szomorkás bluesdallamokat hallgathatunk.
A kék zászlók között kiemelt helyen leng ezen a héten a magyar zászló Sligo városában és a megyében, mert
a csatlakozó országok közül
a magyarokat itt köszöntik
külön is, számos rendezvénnyel, irodalmi, zenei eseménnyel és nagy-nagy szívélyességgel.
Sligo a sziget nyugati részén fekszik, úgy ismeretes,
mint a költõ, William Butler Yeats városa. Az
Európa Kiadó válogatásában, a Függelékben
helyet kapott És Rényi Ferenc hallgatott címû,
az aranyi balladák hangját idézõ verse, amiben
Haynau rémtetteit örökítette meg – fõhajtás a
magyar forradalom mártírjai elõtt –, Gergely
Ágnes emelkedett fordításában. Sokan ismerik
és tisztelik a magyar történelem ezen hõsies
korszakát itt, Írországban.
A rendezvények között meglátogattam azt a
régi kis kolostortelepülést (Drumcliff), ahol –
kérésére – eltemették, a szép kis templomkertben alussza örök álmát. Ugyancsak meglepett,
hogy a harangtorony alatti kapuban, sok egyéb
ismertetõ mellett, a hazánk uniós belépését köszöntõ nyomtatványt láttam, természetesen kék
színû keretben:
Day of Welcomes – WELCOME HUNGARY – FAILTE!
Bobok Beáta
Könyvtári Levelezõ/lap • 2004. május •
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Szemle
TMT-válogatás CD-n
és az interneten
A 2003. év nemcsak azért marad emlékezetes a
Tudományos és Mûszaki Tájékoztatás címû
könyvtár- és információtudományi szakfolyóirat
életében, mivel ebben az évben az ötvenedik
évfolyam számait adtuk közre, hanem azért is,
mert az Informatikai és Hírközlési Minisztérium
által meghirdetett eVilág pályázaton elnyert támogatásból lehetõségünk nyílt arra, hogy az ötven évfolyam legértékesebb, illetve a könyvtárés információtudomány szempontjából legfontosabb cikkeit feldolgozzuk, és a TMT Archívumában közzétegyük. Ennek a munkának a „melléktermékeként” készült a CD-ROM-kiadvány.
Az archívum számára szkenneltük az 1954 és
1995 között megjelent cikkeket, az egy-egy vita
kapcsán megjelent írásokat, 1996-tól pedig rendelkezésünkre álltak az elektronikus kéziratok,
amelyeket HTML-formába alakítottunk át. Az
adatbázis 1996-tól 1998-ig az összes cikket tartalmazza, 1999-tõl kezdve a teljes számokat, azaz
a Beszámolók * Szemlék * Referátumok rovatban, illetve a Hírek rovatban megjelent írásokat is.
Mind a CD-n, mind az interneten lehet keresni szerzõ szerint, a cím szavaiban, továbbá
HTML-formátum esetén a teljes szövegben, a
szkennelt tételeknél pedig tárgyszavakkal. Az
interneten lehetõség van arra is, hogy csak egyegy rovat anyagában keressünk (cikkek, beszámolók, hírek), és a jobb alsó részen egy pici
ablak szolgál arra, hogy az 1954-1998-as évek
tartalomjegyzékében kutathassunk. Véleményünk
szerint ez kincsesbánya azok számára, akik
könyvtártörténeti kutatásokat végeznek. (Jókat
mosolyogtunk a válogatás során, amikor az ötvenes évek technikájáról, a könyvtárosok gondjairól olvastunk.)
Még egy pár szót a CD-rõl: befogadóképességénél fogva egy újabb válogatás várt a szerkesztõkre, az 1954-tõl 1995-ig terjedõ idõszak
anyagából kellett (néha fájó szívvel) a cikkek
majdnem felét kihagynunk. A szerkesztés kronologikus rendben támogatja a cikkek közötti
34

• Könyvtári Levelezõ/lap • 2004. május

mozgást, gépünknek a lemez behelyezése után
automatikusan megnyíló böngészõablakában.
Önálló alkalmazásként a Böngészõbõl átkapcsolhatunk Keresõ üzemmódba. Használhatók a logikai mûveleti jelek (ÉS, VAGY, DE NEM), a
zárójelek; a csonkolás jele, a *. A találati ablak
idõrendben visszafelé rendezve jeleníti meg a
cikkek címeit, a teljes szöveghez kettõs kattintással lehet eljutni.
A CD-ROM felelõs kiadója Fonyó Istvánné,
a BME OMIKK fõigazgatója, szerkesztõi: Horváth Péter, Szántó Péter és Viszocsekné Péteri
Éva, a technikai munkatárs Erdélyiné Holdas
Klára volt. Megrendelhetõ vagy megvásárolható
az alábbi címen:
BME OMIKK
Értékesítési és Marketing Csoport
1011 Budapest, Gyorskocsi u. 5–7.
Tel./fax: (1) 457-5356.
E-mail: ertek@info.omikk.bme.hu
Ára: 1750 Ft + postaköltség. (A TMT elõfizetõi
a CD-ROM egy példányát ajándékba kapják.) A
TMT Archívum címe: http://tmt.omikk. bme.hu.
Horváth Péter – Viszocsekné Péteri Éva

Az egyensúly-elõttiség
állapota
Rózsa György:
Ante-equilibrium.
Vitairat a fejlõdõ országok
esélyegyenlõségérõl
A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára
nyugalmazott fõigazgatója munkásságának utóbbi
korszakát a globális problémákkal való elmélyült
foglalkozás jellemzi. E kutatási téma egyik emlékezetes eredménye volt a Kulturális örökség
és információs társadalom (Bp., 1995. Argumentum Kiadó) címû kötete, amelynek továbbgondolásaként megszületett újabb mûve, az Anteequilibrium címû vitairat, gondolatébresztõ
traktátus, egy nagy ívû program tervvázlata.
A szerzõ – elõzõ kötetében is érintett – kiindulópontja szerint az emberiség tekintélyes hányada elemi hiányokkal, anyagi és szellemi nyomorúsággal küszködik, miközben valósággal
rázúdul a XXI. század információdömpingje,
csúcstechnikája. Idõ haladtával az elmaradott
térségek és az ún. nyugati világ közötti különbségek egyre nagyobbak lesznek, szinte behozhatatlan hátrányba kerül a harmadik világ nyomortól sújtott népessége. Ezt a korszakot, illetve
állapotot jelöli Rózsa György a kötete címével,
az Ante-equilibrium (= egyensúly-elõttiség) kifejezéssel.
Rózsa György az ENSZ, illetve az UNESCO
szakértõjeként járt Ruandában, a Maldív-szigeteken, Vietnamban, a Magreb-térségben, így nem
csupán a szakirodalom ismerete, de személyes
tapasztalatok révén is kiváló diagnosztája a fejlõdéstõl mindinkább leszakadó országok és népek problémáinak. Fölismerte, hogy az elmaradott térségek lakói nincsenek fölkészülve a modern gazdaság, technológia és informatika eredményeinek befogadására. A hagyományos (törzsi, nemzetségi stb.) társadalomszerkezet, illetve
az életüket alapvetõen meghatározó tradíciók
akadályozzák õket, „hogy szervezeti érettséget
tanúsítsanak a munkában”. Magyarán: ha a fejlett világ még oly önzetlenül részeltetné is a XXI.
század áldásaiból a harmadik világot, az egyszerûen képtelen lenne fogadni, hasznosítani, a maga
javára fordítani a modern technikai vívmányok

hozadékát. Vagyis – a szakirodalomban Mátéeffektusként ismertté vált elv szerint – a szegényeknek nem halat kell adni, de meg kell tanítani
õket halászni. Ez igaz – mondja a szerzõ –, de
hogyan lehet megtanítani azokat az embereket a
halászat fogásaira, akik még sosem láttak hálót,
csörlõt és csónakot?
A megoldás ismertetéséhez tudni kell, hogy
Rózsa György fölfogásában az emberi társadalom legfõbb alakítója a kultúra. Vagyis a
globalizált világ mindinkább lemaradó veszteseit is a kultúra alapvetõ eredményeivel kell megismertetni, hogy kialakuljon bennük – többek
között – a tanulás képessége. Csakhogy nem a
Föld szerencsésebb felén létrejött magas kultúrát kell exportálni a harmadik világba, hanem a
minden emberi civilizáció alapját jelentõ írniolvasni tudást, illetve erre kellene ráépíteni az
alap- és középfokú szakoktatás rendszerét, amelynek segítségével a legalapvetõbb munkafogásokat, a munka és a termelés kultúráját sajátíthatják el a fejlõdésben lemaradt térségek lakói.
Rózsa György szerint ez a hatalmas munkát kívánó program is legföljebb arra lesz elegendõ,
hogy a harmadik világ lemaradásának üteme
mérséklõdjön; ezt az állapotot nevezi a szerzõ
„fenntartható szegénységnek”, vagyis amikor a
szegények nem szegényednek tovább. Ugyanis a
teljes esélyegyenlõség megteremtése illúzió, utópia; legföljebb a hátrányok mérséklésérõl, az
esélyegyenlõség állapotához való közelítésrõl
lehet szó. Ennek lehetséges eszközét, programját vázolja föl a szerzõ az Ante-equilibriumban.
Rózsa György szerint a legfõbb emberi és
társadalmi érték a tolerancia és a szolidaritás,
ennek megfelelõen az emberiség elõtt három nagy
feladat áll: elõször a harmadik világ kiemelése a
kilátástalan nyomorból és átvezetése a „tisztes
szegénységbe”; másodszor a vallási, etnikai,
politikai fundamentalizmus fölszámolása; végül
az elektronika kora káros hatásainak (elidegenedés, kulturális szennyezés stb.) kiküszöbölése.
A vitairatban többször hivatkozott Máté-effektus szerint nem segélyekre, adományokra van
szüksége az elmaradott térségek népességének,
hanem a tolerancia és a szolidaritás elvén alapuló oktatási programra. E program neve: MAMA,
azaz Multifunkcionális Alkalmazott Munkakészségi Alap, amely hagyományos kultúrát, kulturális alapokat közvetít a harmadik világ lakosságának. Mindenekelõtt mindenkit meg kell taníKönyvtári Levelezõ/lap • 2004. május •
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tani írni-olvasni, az adott nemzet kultúrájának
minimumát közkinccsé kell tenni, erre épül rá az
alap- és középfokú szakképzés, éspedig kisipari
mûhelyek és tangazdaságok segítségével. Így
alakíthatók ki azok a minimális képességek,
amelyek révén a leszakadt, elmaradt térségek
népességének legalább némi esélye lehet, hogy
megteremtse a „tisztes szegénységet”, és hogy
fogadni tudja az információs társadalom XXI.
századi vívmányait. A MAMA-program természetesen egységes logisztikát, de rugalmas, a
helyi igényeknek és hagyományoknak megfelelõ módszereket föltételez. Mûködése tehát nem
adminisztratív szabályozás útján történne, hanem
belsõleg átélt „szervezeti érettség” alapján. A
MAMA-program tartalmánál fogva magától értetõdõen fölértékeli az ezredfordulón jelentõségében halványulni látszó humaniórákat, hiszen a
humán ismeretek képezik az oktatás alapját,
ebben pedig óriási szerepe van a könyvnek, amit
– többek között – a mobil könyvtárak (bibliobuszok) szolgáltathatnak az elmaradott térségek
milliói számára.
A globalizált információs társadalom (GIT)
centrális kérdéseként emlegetett esélyegyenlõség
fogalmát a MAMA-program mozdíthatja ki jelenlegi üres szólam mivoltából. Természetesen a
vitairatban fölvázolt program sem csodaszer,
hiszen a harmadik világban számos problémát
kell még megoldani, így a foglalkoztatást, a higiéné igényének kialakítását, a megfelelõ táplálkozás lehetõségét, a diszkriminációtól mentes
kulturális identitást, a közmorál, a citoyen-szellem elérését stb. De valahol mindennek az alapvetéséhez föltétlenül hozzátartozik az írni-olvasni tudás, a munkakultúra készséggé válása, amely
– ismételhetjük újra és újra – a humaniórák
minimumán alapszik.
Az egyensúly-elõttiség világállapotát bemutató statisztikai táblázatokkal záródó kötet
mûfaja – miként alcíme is jelzi – vitairat. Egy
korábbi mû továbbgondolása, amely olvasóját is
további gondolkodásra sarkallja. Például a könyvtárost arra buzdíthatja, hogy föltegye a maga
kérdéseit. Neki milyen szerepe lehet a leszakadó
társadalmi rétegek könyvvel való ellátásában? Mi
a jelentõsége az alapvetõ és a hagyományos ismereteknek a XXI. század esélyegyenlõtlenségeinek kiküszöbölésében? Hogyan viszonyul
egymáshoz a Gutenberg- és az internet-galaxis?
Mi az a minimális ismeretanyag, amit a Föld
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minden lakójának el kellene sajátítania? Milyen
helyi tudás lehet megfelelõ ellensúlya a
globalizációból adódó uniformizáltságnak? Miképp viszonyul a kulturális örökség az információs társadalom újdonságaihoz? És így tovább.
Rózsa György: Ante-equilibrium, Vitairat a fejlõdõ országok esélyegyenlõségérõl. Bp. 2004. Argumentum, 92
old.

Mezey László Miklós

Mesegyûjtemények
analitikus bibliográfiája,
1945–1995
A mesék világával kapcsolatba kerülõ gyerekeknek, szülõknek, pedagógusoknak, könyvtárosoknak ismerõsnek tûnhet az a gond, amit az egykoron olvasott, kedvelt és tanulságos történet
újbóli megkeresése, fölelevenítése jelent. A
mesegyûjtemények címei ugyanis a legritkább
esetben árulkodnak azok tartalmáról, ezért a
kevésbé közismert mesék esetében különösen,
de a népszerû fabuláknál is gyakran csak hosszú
kutatómunka után sikerülhet választ találni a
kérdésre-kérésre: hol, mely antológiában található?
A tatabányai József Attila Megyei Könyvtár
munkatársai – Lehrreichné Dürgõ Brigitta és Szerencsi Edina irányításával – ezen a gondon igyekeztek enyhíteni a Mesegyûjtemények analitikus
bibliográfiája címmel megjelent két vaskos kötetbõl álló gyûjteményükkel. Eredeti elképzelésük szerint az egyes mesék a könyvtár gyermekrészlegének katalógusában lettek volna visszakereshetõk, munkájuk az állományukban meglévõ, hazánkban 1945-tõl 1995-ig megjelent mesegyûjtemények analitikus föltárására irányult,
ám a Magyar Könyvészetre, a Magyar Nemzeti
Bibliográfiára és az Országos Széchényi Könyvtár gyûjteményére is támaszkodó anyag hatalmas mennyisége inkább a bibliográfia készítésének kedvezett.
A teljességet gyakorlatilag megvalósító tekintélyes gyûjtemény 905 kötet 27 269 meséjérõl
ad címleírást, a lelõhely pontos megadása mellett szerzõi, mûfaji és etnikai meghatározást is
nyújtva. A szoros betûrendbe sorolt egyszerûsített címleírást a feldolgozott mesegyûjtemények
felsorolása, az ehhez kapcsolódó névmutató, il-

tõt, tizenkettõvel negyvenkilencet címû osztrák
népmese.
A hatalmas anyagban való pontos eligazodást
a bibliográfia végén található három részes mutatóapparátus segíti: megtalálható a feldolgozott
kötetek címlistája, szerzõinek névmutatója, és lehetõvé teszi a szerzõk kötetben föltüntetett összes
mûvének visszakeresését.
Az egyszerû szerkezetû, könnyen áttekinthetõ, tartalmában és kivitelében egyaránt színvonalas kiadvány minden könyvtárosnak fontos
segédeszköze lesz a tájékoztatásban. Remélhetõleg e hasznos kezdeményezésnek – az idõtartam kibõvítésével – hamarosan folytatása is várható.
Mesegyûjtemények analitikus bibliográfiája 1945–1995. 1-2. köt. Tatabánya, 2002. JAMK, 635+698 [1] p.

Kis Klára

Új könyvtári intézeti
kiadványokról
letve szerzõi mutató követi, ami többirányú keresést tesz lehetõvé. A szerzõk nélküli mesék
esetében a keresés a kötetek összeállítója, szerkesztõje szerint történik. Talán ez az egyik legnagyobb erénye a kiadványnak, hogy nemcsak a
magyar és a világirodalom klasszikusaitól, „nagy
mesemondóitól” (Benedek Elek, Berze Nagy
János, Zelk Zoltán, Jókai Mór, Gárdonyi Géza,
Marie-Catherine d’Alunoy, Rudyard Kipling, La
Fontaine, Alekszej Tolsztoj, Grimm-testvérek
stb.) származó népszerû történetekrõl ad megbízható áttekintést. A távoli és egzotikus (kínai,
japán, perzsa, arab, indián, kambodzsai, újkaledóniai, ausztráliai, óceániai, indonéziai stb.),
valamint az európai kultúrák kevésbé ismert,
magyarul eddig még alig-alig megjelent, legfeljebb átdolgozásokban hozzáférhetõ mondáinak,
legendáinak, teremtésmítoszainak lelõhelyéhez is
elvezeti az érdeklõdõt. A kiadvány segítségével
megtalálható lesz A világ kezdete címû indiai
népmese, A világ és az emberek teremtése, a
halál eredete címmel megjelent guineai népmese, az indiai Vikramadátija legendája ugyanúgy,
mint A világ szép asszonya címû kisalföldi magyar, A cár és a leánya történetét nyomon követõ kárpátontúli ukrán, vagy az Eggyel tizenket-

2003 decemberében jelent meg a Könyvtári Intézet
kiadásában az Öt év települési és szakkönyvtári
ellátása a statisztika tükrében címû CD-ROM,
amely részletes és sokoldalú megközelítésben igyekszik adatokon és teljesítménymutatókon keresztül
bemutatni a könyvtárakat az 1998 és 2002 közötti
idõszakban. A számok alapján mindenki maga
vonhat le következtetéseket a tendenciák, a trendek tekintetében; ebben segítségre lel Vidra-Szabó
Ferenc kísérõ elemzésében is.
Szintén a Könyvtári Intézet adta ki az áprilisban megjelent, Mérés, adat, statisztika. Útmutató a könyvtárak statisztikai tevékenységéhez címû
füzetet. A kiadvány elsõsorban hasznosságával
szeretne kitûnni: nemcsak eligazít részletesen a
könyvtárak statisztikai munkáját, az OSAP 1442es minisztériumi statisztikai kérdõívet illetõen,
hanem további tudnivalókat is közöl, úgymint a
tárggyal kapcsolatos jogszabályok, szabványok
friss jegyzékét, a (sokszor ellentmondásos) fogalmak ismertetését.
Mindkét kiadványhoz a Könyvtári Intézetben
Szabó Lászlónénál (tel.: /1/ 224 3819) lehet hozzájutni. A CD-ROM ára áfával 750 Ft, a füzeté
420 Ft.
Somogyi József
a kiadványok szerkesztõje
Könyvtári Levelezõ/lap • 2004. május •
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Tudjon róla!
Janikovszky Éva Irodalmi Alapítvány
AZ ALAPÍTVÁNY CÉLJA, FELADATAI
Janikovszky Éva írónõ emlékének, szellemi és irodalmi hagyatékának ápolása, a felnövekvõ nemzedék irodalmi mûveltségének alakítása.
Irodalmi pályázatot hirdet elsõsorban 10–14 éves, magyar anyanyelvû gyermekek – esetleg
más korosztályok – számára. A pályázatok elbírálása, értékelése, díjazása, a nyertes pályamûvek bemutatása lehetõleg évente, április 23-ához, Janikovszky Éva születésnapjához, a könyv
világnapjához közeli idõpontban történik.
Emlékszoba létrehozására, valamint emléktábla elkészítésére és elhelyezésére törekszik
Budapesten.
Emlékülést, irodalmi konferenciát, szakmai napokat és egyéb rendezvényeket szervez hazai és külföldi irodalmárok számára, különös tekintettel azokra a nyelvekre, amelyeken
Janikovszky Éva mûvei megjelentek.
Gondozza Janikovszky Éva síremlékét, továbbá alkalmanként koszorúzási ünnepséget
szervez.
Alkotói ösztöndíjat adományoz legalább kétévente egy fiatal, 35 év alatti, magyar nyelven
író alkotó számára, különös tekintettel az irónia, a groteszk mûvészi eszközökkel való megjelenítésére.
Janikovszky Éva-díjat hoz létre, melyet legalább kétévente április 23-án (vagy ahhoz közeli
idõpontban) adományoz a felnõtt és a felnövekvõ nemzedék együttélésének humánus, életszerû helyzeteit bemutató mûvészeti alkotás létrehozójának.
Honlapot létesít www.janikovszky.hu cím alatt.
A fent leírtak alapján az alapítvány céljai:
1. oktatás és ismeretterjesztés,
2. népszerûsítõ elõadássorozatok szervezése,
3. szakmai közönség részére ismeretterjesztõ elõadások és szemináriumok tartása,
4. külföldi szervezetekkel való kapcsolattartás.
AZ ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGEI:
1. nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés.
2. kulturális tevékenység,
3. a kulturális örökség megóvása.
Az alapító a Hewlett-Packard Magyarország Kft.
Az alapítvány kezelõje egy öttagú kuratórium.
A KURATÓRIUM TAGJAI:
Janikovszky János – a kuratórium elnöke
Dr. Beck György – az alapító képviselõje, a HP Magyarország Kft. vezérigazgatója
Dr. Fodor Péter – a Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár fõigazgatója
Dr. Cs. Tóth János – a Móra Kiadó Rt. vezérigazgatója
Varga Márta – a Janikovszky Éva Mûvészeti Általános Iskola igazgatója
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Jelentkezési lap
a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Helyismereti
Könyvtárosok Szervezete
XI. Országos Tanácskozására
Szolnok, 2004. július 14–16.
A jelentkezõ neve: ------------------------------------------------------------------------------------Munkahelye: -------------------------------------------------------------------------------------------Foglalkozása, beosztása: -----------------------------------------------------------------------------Értesítési címe: ----------------------------------------------------------------------------------------Számlázási név + cím: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Telefonszáma, e-mail címe: -------------------------------------------------------------------------A konferencia részvételi díja
szállás (2250 Ft/éjszaka)
reggeli + július 14-ei vacsora (csak együtt kérhetõ!)
ebéd (1000 Ft/alkalom)
szakmai tapasztalatcsere július 15-én
konferencia részvételi alapdíj
összesen:

4500 Ft
2000 Ft
3000 Ft
1500 Ft
3000 Ft
14 000 Ft

Az árak az áfát tartalmazzák!
A Helyismereti Szervezethez 2004. június 15-éig befizetett tagdíjak 80%-át a konferencia
részvételi alapdíjba beszámítjuk, tehát aki a jelzett idõpontig a szervezethez legalább 3750 Ft
tagdíjat befizet, e tétel számlázása alól mentesül. A befizetéseket a konferencia kezdetéig
ellenõrizzük! A Bibliográfiai Szekció tagjai részére e tételt, amennyiben éves tagdíjukat a fenti
idõpontig befizették, a szervezet átutalja a Helyismereti Szervezet számlájára.
A szállás kétágyas kollégiumi szobákban lesz (fürdõszobával), 10 perces sétaútnyi távolságra
a tanácskozás helyszíneitõl, a Megyeházától (1. nap,) illetve könyvtárunktól (2. és 3. nap).
Az étkezésekre a szálláshelyen (reggelik, elsõ napi vacsora), illetve a Szolnoki Fõiskola
éttermében kerül sor.
Szolgáltatások igénylése (kérjük, ikszelje be a kért szolgáltatások négyzeteit):
július 14.
szállás
reggeli + július 14-ei vacsora
(csak együtt kérhetõ!)
ebéd
szakmai tapasztalatcsere
konferencia részvételi alapdíj
Összesen:

xxxxxxxx

július 15.

július 16.

összeg

xxxxxxxx

............ Ft
............ Ft

xxxxxxxx

............
............
3.000.............

Ft
Ft
Ft
Ft
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Az étkezésekkor vegetáriánus ételeket szeretnék fogyasztani: (jelölje X-szel):
Kérem a konferencia részvételi alapdíjának elengedését, mert (jelölje X-szel):
az általam június 15-éig befizetni szándékozott tagdíj összege ............................. Ft;
részvételi alapdíjamat a Bibliográfiai Szekció átutalja a Helyismereti Szervezetnek.
Kérjük, hogy minden jelentkezõ külön lapot töltsön ki, amelyet az alábbi címre kérünk
postára adni 2003. június 3-áig: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Verseghy Ferenc Könyvtár [Országos Tanácskozás]; 5000 Szolnok, Postafiók 139. A részvétel lemondását 2004.
június 10-éig tudjuk figyelembe venni!
A rendezvénnyel kapcsolatban felvilágosítás kérhetõ az (56) 510-112-es, illetve a (06-20)
418-0996-os telefonszámokon, az (56) 510-114-es faxon vagy a takats@mail.vfmk.hu e-mail
címen.
A konferencia programját a Nemzeti Kulturális Alapprogram Könyvtári Kuratóriumának a
tanácskozás támogatására benyújtott pályázatról meghozott döntése, az eredmény nyilvánosságra hozatala után három nappal a http://www.vfmk.hu/tanacskozas címen közzétesszük.
Dátum:

......................................................................
a jelentkezõ aláírása

Felhívás Füzéki István-emlékérem adományozására
Dr. Füzéki Bálint testvére, az 1956-ban hõsi halált halt Füzéki István könyvtáros emlékére
díjat alapított.
Az emlékérmet minden évben az a könyvtáros kapja meg, aki a megelõzõ évben, években
a legtöbbet tette, kiemelkedõ teljesítményt nyújtott a könyvtári szolgáltatások és/vagy tudományok terén.
A díjat öttagú kuratórium fogja odaítélni.
A Magyar Könyvtárosok Egyesületének elnöksége kéri, hogy aki méltó személyrõl tud,
tegyen javaslatot 2004. szeptember 10-éig és küldje azt meg indoklással együtt a Magyar
Könyvtárosok Egyesülete címére (1054 Budapest, Hold u. 6.).
(A Füzéki István-emlékérem alapító okirata a Könyv, Könyvtár, Könyvtáros 2002. decemberi számának 27–28. oldalán olvasható.)

A Könyvhét és a Magyar Könyvgyûjtõ szerkesztõsége íráskészséggel rendelkezõ,
számlaképes könyvtárosok jelentkezését várja külsõs munkatársnak. Jelentkezni lehet: Kiss József fõszerkesztõ, könyvhet@axelero.hu vagy (1) 209-9140
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Állománygyarapítási portál. A Könyvtári Intézet a hazai és határon túli magyar könyvtárosok munkájának támogatására, állománygyarapítási és apasztási tevékenységük segítésére hozta létre
honlapján az Állománygyarapítási portált (http://www.ki.oszk.hu/allomanyportal/).
A könyvtárak gyûjteményépítése, a különféle dokumentumok beszerzése érdekében hasznosnak ígérkezõ információkat adják itt közre, illetve teszik egy helyrõl könnyen elérhetõvé.
A portál kínálatát az igények és a lehetõségek szerint fokozatosan újabb szolgáltatásokkal bõvítik,
továbbá arra törekszenek, hogy az adatokat, változásokat nyomon követve friss és megbízható információkkal álljanak az érdeklõdõk – reményeik szerint – egyre szélesedõ körének rendelkezésére.
Meghívó és elõzetes program

OLVASÁSKULTÚRA ÉS KISEBBSÉGI SORS
(A megmaradás lehetõsége)
A Zentai Közmûvelõdési Központ és a Magyar Olvasástársaság
konferenciát szervez Zentán 2004. október 1-jétõl 3-áig
„A fogalomszegénység azonos a gondolatszegénységgel. A megszólalás lehetõségét alig
vitathatja el valaki. A szegényes olvasottság igen. Ha ehhez még a szófontolgató félelem,
fenntartás, igazodás, ügyeskedés járul – befagyunk, mint cselédek vödrében a víz. Az anyanyelvi gondolkodás lehetõsége a megmaradásnak a lehetõsége. Az emlékeinkben való létezésnek, a lélegzetvételnek a lehetõsége.” (Fehér Ferenc)
A program kezdete: 2004. október 1. (péntek) 13 óra
Elõadók: Hajnal Jenõ, Horváth Zsuzsa, Gereben Ferenc, Fûzfa Balázs, Hódi Sándor,
Hózsa Éva, Matuska Márton, Tari István, Utasi Jenõ
Este Siflis Zoltán Az aracsi templomrom címû filmesszéjének megtekintése, majd kötetlen
eszmecsere délvidéki magyar értelmiségiekkel, a beszélgetést Dudás Károly és Rigó Béla
vezeti.
2004. október 2. (szombat)
9-tõl 12 óráig: A szakmai tanácskozás folytatása.
Elõadók: Nagy Attila, Bakó Anna, Szilágyi Erzsébet, Húbert Ildikó, Balla Julianna,
Csáky S. Piroska, D. Kunkin Zsuzsanna, Kormányos Mária, Marcsók Vilma, Viola Lujza,
Vörös Anna
13 órától estig: kirándulás az Árpád-kori aracsi pusztatemplom romjaihoz
A részletesebb program és a jelentkezési lap letölthetõ a Magyar Olvasástársaság honlapjáról: www.ki.oszk.hu/hunra
A jelentkezés végsõ határideje: 2004. június 15.
Cím: Pétersilka Ágnes, Országos Széchényi Könyvtár, 1827 Budapest
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RENDEZVÉNYNAPTÁR 2004
VI.
VI.
VI.
VI.

1.
2.
8.
21-23.

Szekszárd
Eger
Kecskemét
Kalocsa

VII. 14-16.

Szolnok,
megyei könyvtár

VII. 29-31.
VIII.
IX. 22-23.

Miskolc
Szolnok
Érd

IX. vége

Tatabánya

IX. vége
X. 1-3.

Tatabánya
Zenta

X. 10.

országszerte

X. 11.

Bp., FSZEK

X. 12.

Bp., OSZK

XI-XII.

Ózd

regionális rend.
regionális rend.
regionális rend.
Egyházi könyvtárak
a változó hazai
könyvtárügyben
– stratégia, cél,
menedzsment
Helyismeret,
digitalizálás,
Európai Unió
MKE vándorgyûlés
BC-továbbképzés
Városi könyvtárak
a XXI. sz. elején
megyei könyvtári
hetek
ODR-konferencia
Olvasáskultúra és
kisebbségi sors
Könyves vasárnap
Összefogás
– konferencia
kerekasztal
a könyvtári
szaksajtóról
könyvtártörténeti
rendezvény

megyei könyvtár
megyei könyvtár
megyei könyvtár
Egyházi
Könyvtárak
Egyesülése

Ásványi Ilona

MKE
Takáts Béla
Helyismereti
Könyvtárosok Szervezete
MKE
Molnár Ilona
megyei könyvtár
városi könyvtár
Bazsóné
Megyes Klára
megyei könyvtár
Rátkai Erzsébet
megyei könyvtár
Zentai Közm. Közp.
Magyar Olvasástárs.
Magyar Rádió
Gordiusz Szerk.
– IKSZ
IKSZ

Rátkai Erzsébet
www.ki.oszk.hu
M. Móré Ibolya

IKSZ

M. Móré Ibolya

M. Móré Ibolya

városi könyvtár

Jogszabályfigyelõ
Megjelent:
a nemzeti kulturális örökség miniszterének

4/2004. (II. 20.) NKÖM rendelete

a helyi önkormányzatok könyvtári és közmûvelõdési érdekeltségnövelõ támogatásáról
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Hírek
Az Egyetemi Könyvtárigazgatók Kollégiuma
gondozásában, az Oktatási Minisztérium támogatásával megjelent az Egyetemi Könyvtárak Magyarországon címû összeállítás. A közreadó célja körképet adni a hazai egyetemi könyvtárakról, megismertetni azokat az óriási nemzeti és kulturális értékeket, amelyeket ezek a bibliotékák õriznek. A
kötetet Mang Béla, az Oktatási Minisztérium helyettes államtitkára mutatta be az Egyetemi Könyvtárban (Eötvös Loránd Tudományegyetem) április
30-án.
A Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon
Szávai Ilona, a Pont Kiadó vezetõje kapta az
Animus Könyvkiadó Aranyalma Díját az olvasó

gyermekek érdekében kifejtett kiadói tevékenységéért. A három éve alapított kitüntetést elõször
Komáromi Gabriella, lapunk kedves munkatársa,
tavaly pedig a könyvtárak körében szintén nagy népszerûségnek örvendõ Boldizsár Ildikó kapta.
Az IBBY (Gyermekkönyvek Nemzetközi Tanácsa) Magyarországi Egyesülete Év Gyermekkönyve Díját szintén a könyvfesztiválon adták át Varró Dánielnek, a Túl a Maszat-hegyen szerzõjének és Böszörményi Gézának, a Gergõ-könyvek megálmodójának.
A Békés Megyei Könyvtárban június 5-éig látható a Szántó Zsolt fotóit bemutató, Zene, zene,
zene, június 12-éig pedig a Zenei élet Békéscsabán
címû kiállítás.

Honlapszemezgetõ
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