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Mûhely

A Katona József Könyvtár
fejlõdése és jövõje*

Tíz év hosszú idõ, s az elmúlt tíz év a Katona
József Könyvtár életében különösen fontos ese-
ményekhez kötõdik. Jó érzés volt hallani, hogy
az, amirõl a brit kollégák beszámoltak, nagyon
sok rokon vonást mutat a Kecskeméten már
megvalósítottakkal.

1996. augusztus 16-a óta egy olyan városköz-
ponti, teljes mértékben akadálymentes, intelli-
gens épületben vagyunk, ami óriási szakmai ki-
hívás. Mi igyekeztünk és igyekszünk a mai na-
pig is eleget tenni ennek a kihívásnak.

Mire építhettünk? Mindenképpen számíthat-
tunk egy jól szervezett, feltárt gyûjteményre, tenni
akaró könyvtárosokra, akik hosszú idõ óta vár-
ták ezt a nagy változást. Ez a csapat kibõvült
sokakkal, akik már csak az új lehetõségekkel
találkoztak. Számíthattunk széles körû kapcsola-
tokra oktatási intézményekkel, társintézmények-
kel, ezt a hagyományt a mai napig is õrizzük.
(Hatalmas nagy várakozás élt bennük az új
könyvtárral szemben.) Nem utolsósorban pedig
építhettünk egy szerény, de mégiscsak önálló
anyagi bázisra, amit a könyvtár létrehozásában
közremûködõ alapítvány jelentett, amely jelen-
leg is támogatja az intézmény mûködését.

Nem a mai alkalom mondatja velem, hanem
nagyon fontosnak tartom azt hangsúlyozni, mi-
lyen jelentõs szerepe volt a minõségbiztosítási
projektnek abban, hogy ez a könyvtár ezen az
úton indult el. Az 1996. október 7-ei dátumból
kiderül, hogy alig költöztünk be az új könyvtár-
ba, máris elkezdõdött velünk valami nagyon
nehéz, de mégiscsak egy óriási fejlõdést, kihí-
vást ígérõ program. Ez volt Maurice B. Line,

Skaliczki Judit és Zalainé Kovács Éva vezetésé-
vel az a bizonyos sokat emlegetett minõségbiz-
tosítási projekt. Nagy lehetõség volt az itt dol-
gozó könyvtárosok számára. Már akkor, ’96-ban
felvetett olyan problémákat, mint a változás szük-
ségessége, hiszen itt óriási jelentõsége volt en-
nek. Nagyon nagy léptékû ugyanis ez a változás,
amit a régmúltból és a mostani lehetõségekbõl
egymás mellé tehetünk. Beszéltünk már akkor a
stratégiai és az üzleti tervezések fontosságáról,
megálmodtuk a lehetséges jövõképünket. A mi-
nõségmenedzsment, a marketing, a piackutatás
és az egyes tevékenységek mérhetõsége szere-
pelt programunkban. Emlékszem rá, hogy mi-
lyen nehezen értettük, igazából milyen nagy
különbség van a teljesítménymérés és a külön-
bözõ statisztikai adatok egymásmellettisége kö-
zött. Közönségkapcsolatok, PR-tervek és a sze-
mélyzet menedzsmentje, mind napirendre kerül-
tek. A tréning alatt a legfontosabb az volt, hogy
megtapasztaltunk egy új szemléletet olyan hi-
teles emberektõl, akik ezt a gyakorlatban már
akkor szakmai munkájukkal is bizonyították.
Különösen ezért érzem úgy, hogy a könyvtá-
ros szakma óriásit nyert azzal, hogy az a
Maurice Line volt a tanítómesterünk, aki a
maga hitelességével, tudásával megfertõzte az
itteni könyvtárosokat, így elindultunk a minõ-
ségbiztosítás útján. Megpróbáltuk és bevált,
mert a mai napig is alkalmazzuk a kiscsopor-
tos együttmûködést, megismertünk néhány új
módszert. Nagyon kemény munka volt, de
nagyon jó hangulatban telt.

Úgy hiszem, hogy a TQM (teljes körû mi-
nõségirányítás) bevezetése, ha nagyon rövi-
den összefoglalom a hároméves tevékeny-
ségünket, akkor talán abban összegezhetõ,
hogy az intézmény menedzsmentje és sze-
mélyzete elsajátított, de csak alapvetõ el-
méleti és gyakorlati tudnivalókat, ezek azon-
ban nagyon jó alapok voltak arra, hogy tovább-
lépjünk. Munkacsoportok dolgoztak a meghatá-
rozott célok eléréséért, és azóta számtalan más
munkacsoportot felállítottunk. Kialakult egy ru-
galmas intézményi szervezet, és teljes mérték-
ben elkötelezettek lettünk a TQM mellett.

*Elhangzott 2004. október 7-én Kecskeméten, a Ka-
tona József Könyvtárban,  A jövõ a könyvtár – a könyv-
tárak jövõje címû brit–magyar konferencián, melyet a
könyvtári minõségmenedzsment terén tíz éve elindított
együttmûködés jubileumára szerveztek.
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Úgy hiszem, hogy nagyon lényeges az a szem-
léletbeli változás, amit a dokumentum-, az infor-
máció-, a közösségi és a speciális szolgáltatá-
sokban végigvittünk. A gyûjteményszervezésünk,
amely a múltban is nagyon komoly erõssége volt
ennek az intézménynek, gyorsan kezdett több
forrásból gyarapodni. A dokumentumbeszerzé-
sünknek már összesen csak 47 százaléka szár-
mazik a költségvetésbõl. Nagyon nagy jelentõ-
ségûnek tartom, hogy az idõközben megszületett
könyvtári törvény forrásokat is hozott a fejlõdé-
sünkhöz, így az érdekeltségnövelõ támogatás és
az Országos Dokumentumellátási Rendszer
(ODR) ma már 17 százalékát teszi ki az állo-
mánygyarapításunknak, míg a pályázatok továb-
bi 5 százalékos lehetõséget jelentenek. Talán
kiemelkedõen is magas az a 31 százalékos aján-
dék, amely nem a szokásos, mások által megunt
könyveket jelenti, hanem olyan tudatosan gyara-
pított állományt, mint például a British Council
fontos, gazdag nyelvi és információs gyûjtemé-
nye, vagy a Goethe Intézet, illetve a Francia
Intézet támogatásából származó anyag. Jelentõs
például a kurrens angol nyelvû könyveknek az a
kitûnõ forrása is, amit együttmûködés keretében
egy fordító cégtõl kapunk folyamatosan, amikor
a fordítást elvégezték. Úgy hiszem, hogy a gyûj-
teményszervezés több lábra állítása elengedhe-
tetlen feltétele annak, hogy egy nagyon rugal-
mas állományt tudjunk szervezni folyamatos
kivonással és gyarapítással, ami így a lakosság
igényeit szolgálja. Az állománygyarapítási for-
rásaink évrõl évre emelkednek, és a legnagyobb
tételt jelentik a költségvetésünkben.

Nem csoda, hogy a kölcsönzések száma ezek
után jelentõsen növekszik, így könyvtárunk ezen
a területen eltér az európai gyakorlattól. Kecske-
méten évrõl-évre több a kölcsönzés, és ezzel
párhuzamosan növekszik a kölcsönzött dokumen-
tumok száma is. Úgy gondolom, hogy ez figye-
lemreméltó eredménye ennek a könyvtárnak.
Nagyon komoly szerepet tulajdonítok az ODR
tevékenységének, és magam is sok munkát for-
dítok rá. Úgy hiszem, hogy a magyar könyvtá-
rak megújulásának egyik alapja az ODR, és még
messze nem tartunk ott, hogy lehetõségeinek
teljes körét akár megközelítõleg kihasználnánk.
A mi könyvtárunk is kiemelkedõ szerepet ját-
szik az ODR-ben, hiszen a könyvtárközi köl-
csönzések listájának az élén áll. Ennek köszön-
hetõen a forrásai is mindenképpen gazdagabbak,

így Bács-Kiskun megye könyvtárai, különösen a
városiak, nagymértékben részesedhetnek a szol-
gáltatásban. 1997 és 2003 között 310 százalékos
növekedést tudunk felmutatni ebben a könyvtár-
ban a könyvtárközi kölcsönzés terén.

Természetesen egyre több a számítógépes,
elektronikus szolgáltatásunk is. Nagyon komoly
fejlõdésnek lehetünk szemtanúi, hiszen évek óta
teljes körû gépesítettség van a Katona József
Könyvtárban. Több mint száz munkaállomást
üzemeltetünk különbözõ szolgáltató szerverek-
kel, 24 órás az elérhetõségünk. Fontosnak tar-
tom, hogy talán elsõként, még a ’90-es években,
a Bács-Kiskun megyei könyvtárakkal közösen
alapoztunk meg pályázatokból egy olyan rend-
szert, amely egységes infrastruktúrát – másoló-
gép, számítógép, fax – teremtett. Ezeket a forrá-
sokat 1996 és 2000 között tovább bõvítettük, és
megjelentek a városi könyvtárak egyedi gyara-
podási lehetõségei, így ki-ki már a saját pályáza-
ti támogatásaival is tovább tudott lépni. Szolgál-
tatásokat is kínáltunk ebben a rendszerben, így
az összefogás példája volt a BÁCSKIR. Ma már
túlléptünk ezen, mivel a szolgáltatások döntõ
része közvetlenül, az interneten keresztül is elér-
hetõ, mint például a Bács-Kiskun megyei helyi
adatbázisunk, sajtófigyelõ adatbázisunk. Termé-
szetesen ehhez hozzátartozik egy olyan, korsze-
rû honlap, amelyen folyamatosan új szolgáltatá-
sokat kínálunk. Közülük továbbra is az elsõ
helyen a helyi források feltárása, az önkormány-
zatokat segítõ képviselõkrõl, képviselõ-testüle-
tekrõl szóló információs adatok vannak, de az
egyik legkorszerûbb digitális szolgáltatásunk is
megjelent már, Hornyik János várostörténeti
monográfiája (Kecskemét város története, okle-
véltárral. Kecskemét, 1860–66. I–IV. köt.)

Kiemelkedõen fontos a mi gondolkodásunk-
ban és tevékenységünkben a közösségi szolgál-
tatás. Rendezvényeink száma sokszorosa annak,
amire az új könyvtár indulásakor gondoltunk.
Folyamatosan bemutatjuk a helyi társadalom
kiemelkedõ személyiségeit, illetve válogatunk az
országosan ismert személyekbõl is. Ezeknek a
rendezvényeknek a száma hihetetlenül magasra
ugrott. Az évi 270–280 körüli esemény jelentõs
részét saját rendezvényünknek tekinthetjük, ami
azt jelenti, hogy a szervezés, a kiadásokra a
pályázati források megteremtése, a program pro-
pagálása is a mi dolgunk. Igyekszünk megfelelõ
színvonalon lebonyolítani ezeket a programokat.
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Természetesen a lehetõségeinket mi is sokak
rendelkezésre bocsátjuk térítéses szolgáltatás
formájában, így közkedvelt helyszíne vagyunk a
különbözõ orvosi konferenciáknak, üzleti talál-
kozóknak, egyéb, kisebb-nagyobb léptékû ren-
dezvényeknek. Kiemelkedõ fontosságúnak tart-
juk az egyéni és a csoportos találkozásokat,
amelyekhez megfelelõ közösségi terekkel –
Könyvtári Kávézó, Magazinolvasó – is rendel-
kezünk.

Nagyon idõben léptünk az európai informáci-
ós szolgáltatások terén is. Elsõk között – és az-
óta is sajnos csak két másik megyei könyvtárral
karöltve – nyújtunk egy olyan szolgáltatást,
amely nagymértékben a lakosság EU-s csatlako-
zásra való felkészítését szolgálta. Ma, ahogy
beléptünk az Európai Unióba, egyre több a konk-
rét megválaszolásra váró kérdés. Ezt a tevékeny-
ségünket nemcsak Kecskeméten, hanem egész
Bács-Kiskun megyére kiterjesztve folytatjuk. A
legkisebb könyvtárakba is bizonyos egységes
gyûjteményt juttattunk el, számtalan lakossági
fórumot és találkozót szervezünk. Ez egy telje-
sen önálló projekt, amit kezdetben a Külügymi-
nisztérium támogatott, ma már a Miniszterelnö-
ki Hivatal, így a könyvtár mûködésén belül meg
kellett teremtenünk az önálló infrastruktúrát és a
személyi feltételeket is. Kiemelkedõen fontos
esemény volt számunkra az Európai Unióhoz
való csatlakozás. Talán túlzás nélkül mondha-
tom, hogy mintaszerûen szervezték meg a me-
gyei könyvtárak országosan ezt a közös progra-
mot, így jó élményként gondolhatnak vissza rá
azok, akik a csatlakozás napját a könyvtárakban
töltötték.

A mi jelenlétünk Európában sok szálon meg-
mutatkozik, de az is, hogy Európából milyen
rendkívül széles körbõl kerestek meg eddig ben-
nünket. Több mint negyven országból jártak itt,
a Katona József Könyvtárban. Kiemelkedõ part-
nerünk Nagy-Britannia, számtalan alkalommal
tettek látogatást nálunk a britek, mint ahogy a
német és a francia nyelvterületrõl is sok vendé-
get fogadtunk.

Többféle európai projekt részese volt már a
Katona József Könyvtár, amit azért tartok fon-
tosnak, mert talán lépéselõnyben vagyunk bizo-
nyos európai uniós projektgyakorlat megszerzé-
sében. Tudjuk azt, hogy milyen nehéz egy más
követelményrendszerbe illeszkedõ EU-s projek-
tet lebonyolítani. Ennek megtapasztalására ne-

künk komoly lehetõséget adtak az Open Sosciety
Institut pályázataink, illetve a Listed távoktatási
program, mint ahogy a jelenlegi, Eurofuturoscope
nevû program is, amelynek részesei vagyunk.

Szolgáltatásaink választékában, filozófiánkban
azt valljuk, ami ma már itt egyszer elhangzott.
Szeretnénk az alapszolgáltatásainkat megbízha-
tóan végezni, ezek a klasszikus értelemben vett
erõsségeink. Folyamatosan hozunk azonban új
szolgáltatásokat a rendszerbe, és igyekszünk
minél komolyabban elmozdulni a személyre sza-
bott szolgáltatások irányába is. Tudatosan vál-
laljuk a felnõttképzési központ szerepünket, el-
sõsorban az egyéni tanulói helyek kialakításá-
val. Ma már a Katona József Könyvtárban az
ECDL-vizsga lehetõsége is adott távoktatási for-
mában. (Nem mi vizsgáztatunk, hanem együtt-
mûködünk egy olyan céggel, amelyik erre hiva-
tott.) Számítógépes gyakorlóhelyeket mûködte-
tünk, és különbözõ adatbázisokat bocsátunk ren-
delkezésre. Az EBSCO adatbázis is elérhetõ, nem
utolsósorban a Nemzeti Kulturális Örökség Mi-
nisztériumának köszönhetõen. Már a kísérleti
szakaszban az elsõk között csatlakoztunk ehhez
a szolgáltatáshoz.

Az egyéni tanulás mellett a csoportos tanu-
lásnak is kiemelkedõ helye van intézményünk-
ben. Sikertörténet eddig a lakossági internet-
használói tanfolyam. Húsz órában alapvetõ is-
meretek – e-mailezési és keresési lehetõségek –
oktatására vállalkozunk tízfõs kiscsoportokban.
Képzéseinkben három fõ területre koncentrálunk.
Infosuli néven általános lakossági internet-tan-
folyamokat nyújtunk, Civilnet címmel a civil
szervezetek számára szervezünk kurzusokat, és
ami talán a legsikeresebb, az a Nagyinet tanfo-
lyamunk, amit ötvenöt éven felüliek vehetnek
igénybe. Úgy hiszem, hogy ezek a tanfolyamok
a könyvtárakban jó helyen vannak. Ez a típusú
tanítási folyamat az, amelyben a könyvtárosok-
ban rejlõ értékek – nemcsak a szaktudásuk, ha-
nem az emberekkel való kapcsolattartásuk is –
jól érvényesülnek. A mi könyvtárunkban a gya-
korlás lehetõsége is adott az erre a célra kialakí-
tott tanulóhelyeken. Talán érthetõ, hogy a nagy
érdeklõdésre való tekintettel már csak a jövõ év
elejére tudjuk felvenni a jelentkezõket.

Kiemelt színfolt az idõsek akadémiája, ame-
lyet a szociális gondozóközponttal közösen szer-
vezünk. Havonta mintegy száz–százötven idõs
ember jár erre az akadémiára, ahol a legfonto-
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sabb, õket érdeklõ témákat hallgatják meg, kér-
déseikre szakemberektõl kapnak választ. Hol la-
kunk, hogyan lakunk, mire kell odafigyelni az
életünk záruló szakaszában, az egészségünk, az
aktivitásunk megõrzésében? Kitûnõ ez a soro-
zat, iskolapéldája annak, hogy a könyvtár ho-
gyan tud együttmûködni egy civil szervezettel,
különös tekintettel az idõsekre.

Mondanom sem kell, hogy a szívünkhöz leg-
közelebb álló terület a szervezett oktatásaink
sorában a minõségmenedzsment tanfolyam. Ma
már négymodulos, 120 órás akkreditált tanfolya-
mának az itt ülõk közül is számos kolléga volt
részese. Ezek a tanulási lehetõségek mind azt
jelentik, hogy a szakmában megindult egy na-
gyon komoly változás, fejlõdés ebbe az irányba.
Örülök annak, hogy a Katona József Könyvtár
tanúsítványt tud adni mindazoknak, akik ezt a
tanfolyamot szorgalmasan elvégzik.

Tudatos munkánknak köszönhetõen intézmé-
nyünk felnõttképzési tevékenységre való akkre-
ditálása is megtörtént, 2004. október 20-án meg-
kaptuk a tanúsitványt.

Nagyon figyelünk az egészségükben károso-
dottakra is, fölzárkózva az európai szemlélethez.
Ez a mi épületünkben nemcsak rámpa, nemcsak
lift kérdése – ezek természetesen rendelkezésre
állnak –, nemcsak küszöbnélküliség, hanem
megfelelõ feliratozás, speciális helyiségek, és
nem utolsósorban a könyvállványok közötti
megfelelõ hely, ahol, ma is láthatták, több ke-
rekesszékkel közlekedõ olvasónk volt. Olvasó-
gépet is az elsõk között kezdtünk el mûködtetni
a vakok számára, amit most szerencsére egy
pályázatnak köszönhetõen a minisztérium támo-
gatásával korszerûbbre tudunk cserélni.

Egyre népszerûbb az „Otthon-könyvtár” szol-
gáltatásunk, ami azt jelenti, hogy elmegyünk
azokhoz az emberekhez, akik nem tudnak bejön-
ni a könyvtárba.

A minisztériumi stratégiában örömmel láttam,
hogy mekkora szerepet szánnak a gyerekeknek.
Nálunk ez az elsõ perctõl kezdve így van. Fon-
tos alapelvnek tekintjük, hogy legyen mindig
valami titok, izgalom, legyen sok játék, de min-
den út vezessen el az olvasáshoz. Egyedül is, de
inkább csapatban dolgozunk a gyerekekkel. Is-
kolákkal, szülõkkel, sokakkal együttmûködve,
egész korán kezdünk el foglalkozni a kicsikkel,
s ennek mindig van eredménye, de nagyon sok
ötletet, odafigyelést, szakértelmet igényel. Úgy

gondolom, hogy ebben is igyekeztünk segítségé-
re lenni a szakmának, amikor öt kötetben – Kin-
csestár címmel – megjelentettük azokat a kincse-
ket, amelyek különbözõ módszertani segítséget
nyújtanak a gyerekek könyvtári játékaihoz.

Arculatunk kialakításában, talán nem tûnik
szerénytelenségnek, egyediségre, egységességre,
harmóniára, praktikusságra törekszünk. Lassan,
fokozatosan jutottunk el mi is odáig, hogy meg-
szülessenek azok a jelképeink és azok a fontos
dokumentumok, amelyek ma már jellemzik a
könyvtárat. Külsõ kommunikációnkra nagyon
komoly gondot fordítunk. Mint láthatták, ma is
számos sajtóorgánum jelen volt, a helyi televí-
zió is. Médiakapcsolataink ápolását rendszersze-
rûen és folyamatosan végezzük, nem ötletszerû-
en. Sajtóvisszhangunk 1998-tól folyamatosan
emelkedik, eddig 714 írás jelent meg a könyv-
tárról. Ez azt jelenti, hogy akik nem járnak a könyv-
tárba, csak a sajtót lapozgatják vagy esténként a
tévét nézik, azoknak is valamilyen módon állandó-
an van képük az intézményrõl, hiszen nem nagyon
telik el úgy nap, hogy valami hír ne születne arról,
mi történt éppen a könyvtárban.

Nagyon komoly elõrelépésnek tekintjük, hogy
a teljesítménymérés terén – az országos ajánlá-
sokat figyelembe véve – megtörtént az alapvetõ
mutatók kidolgozása, sõt, ebben a kollégáim
személyesen is közremûködtek. Használói elé-
gedettséget több szinten mértünk már, nemzet-
közi, hazai és helyi vizsgálatokat is folytattunk.
Ezt nagyon komoly munkának tartom, és úgy
hiszem, most egy szakasz lezárulásával eljutunk
odáig, hogy igazán értjük és próbáljuk folyama-
tosan mérni a teljesítményünket.

A Katona József Könyvtárban dolgozók 46
százaléka felsõfokú végzettségû. A diplomás
munkatársak 47 százaléka egy, 53 százalékuk
viszont kettõ vagy még ennél is több diplomával
rendelkezik. Ez nagyon gazdag szellemi erõfor-
rás. Az már elengedhetetlen volt, hogy a 2001-
es 50 ezer forintos átlagbér végre 2003-ra 107
ezer forintra emelkedjen. Ezzel én nem vagyok
elégedett, mindössze azt szeretném jelezni, hogy
itt azért valóban történt egy érdemi változás. A
104 fõs intézményt több éves kitartó munkával
szerveztük egy elég rugalmas szervezetbe, amit
azóta is folyamatosan gondozunk. A projektcso-
portok ma már ennek a szervezetnek a szerves
részét alkotják. Tehát a munkaköre mellett na-
gyon sok munkatársamnak van lehetõsége pro-
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jektcsoportokban részt venni. Ehhez szeretném
hozzátenni, hogy a saját munkakörükben is nagy-
nagy önállósággal dolgoznak a kollégák.

A Katona József Könyvtár költségvetése ma
már több forrásból áll össze. Saját bevételünk is
folyamatosan, 7 százalékról 20–23 százalékra
növekedett. Ebben a költségvetésben mindenfé-
le elõirányzat megtalálható, még ma is viszony-
lag egészséges arányokkal. Tehát nem minden
fillérünk a bérre megy el, egy szerény fejlesztési
keret folyamatosan benne van a tevékenységünk
megújítására. Hihetetlenül komoly szerepet töl-
tenek be a pályázatok az életünkben. Ez nagyon-
nagyon sok munkával jár, de a pályázatok szá-
mának meredek emelkedése azt is jelenti, hogy
a könyvtárnak újabb és újabb lehetõségek nyíl-
nak meg.

A sok munkának így van meg az eredménye,
hiszen ennek köszönhetõ talán, hogy az orszá-
gos átlagot meghaladóan nõtt a könyvtári tagok
száma. A százezres városban ma több mint 32
ezer ember rendelkezik állandó tagsággal. A
könyvtárlátogatók száma alapján az ország egyik
leglátogatottabb könyvtáraként jegyzik a Katona
József Könyvtárat, ami 2003-ban több mint 400
ezer embert jelentett. Ez egy folyamatosan kitar-
tó növekedés, amitõl mi nem vagyunk elbizako-
dottak. Igyekszünk mindent megtenni annak ér-
dekében, hogy meg tudjuk õrizni és folyamato-
san javítsuk ezt az eredményt.

Jó lenne, ha a jövõképünknek az a mondata,
hogy „A könyvtár jövõje a mi jövõnk is!”, egy
valódi küldetésnek, megélhetésnek, biztonságnak
és közös boldogulásnak lehetne az alapja. Ha
tovább tudunk fejlõdni a különbözõ szolgáltatá-
sokban, akkor ez biztosan így lesz. Arra törek-
szünk, hogy általánossá váljon a teljesítmény-
mérés, reményeim szerint kiemelkedõ szerepünk
lesz a térségi integrált könyvtári ellátásban. Ez
azt jelenti, hogy az önállóan tevékenykedõ váro-
si könyvtárak mellett, amelyekkel szakmai mun-
kakapcsolatban vagyunk és maradunk, a kistele-
pülések könyvtárait szeretnénk közvetlenül be-
vonni az ellátásunk rendszerébe. A folyamat most
kezdõdik a kecskeméti kistérségben. Hallhatták
Koncz Erika helyettes államtitkár asszonytól,
hogy milyen kiemelkedõ fontosságú a kistérsé-
gek szerepe. Fõ törekvésünk, hogy minõsített te-
vékenységet folytassunk, amelyrõl szeretnénk
majd tanúsítvánnyal is rendelkezni. Igyekszünk
megõrizni és bõvíteni a kapcsolatainkat. Úgy

gondolom, hogy ennek egy nagyon fontos alapja
az, hogy tanuljunk. Mi itt, Kecskeméten szeret-
nénk folyamatosan tanulni, de az egyáltalán nem
mindegy, hogy milyen tanítómesterektõl. Na-
gyon-nagyon jó indítást kaptunk, és ezt ezúttal
is szeretném hálásan megköszönni Maurice-nak!
A projektünk tízéves évfordulójára emlékezve úgy
tudunk elbúcsúzni, hogy kezdetben ugyan mi is
nehezen értettük a minõségbiztosítás lényegét, de
ma már egy csapatot alkotunk. És remélem, hogy
így, együtt Kecskeméten még nagyon sokáig tu-
dunk a lakosság megelégedésére szolgáltatni.

Úgy hiszem, ezt a TQM-szemlélet elsajátítá-
sának köszönhetjük. Javaslom, hogy próbáljátok
meg minden egyes könyvtárban, ahol ezt még
nem vezettétek be.

Ramháb Mária

A másság lehetõség
– a könyvtár számára is

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete miskolci
vándorgyûlésén kiemelt téma volt a romák
könyvtári ellátása. Akkor, ott elsõsorban arról
beszéltem, hogy mit is jelenthet a romák számá-
ra az alkalmazkodóképes könyvtár és a könyvtár
számára az ott megjelenõ roma kultúra, roma
könyvtárlátogató. A vándorgyûlésen s azóta több
olyan kérdést vagy kérést intéztek hozzám a
kollégák, mely azt boncolgatta, hogy helyénva-
ló-e különbséget tenni a könyvtárlátogatók kö-
zött, s ha szükséges, milyen módon lehet ezt
etikusan megtenni.

Ahogy akkor is megfogalmaztam: gyakorlati-
lag különbséget tesz a könyvtár a használói közt,
s e különbségtételnek egy része indokolható csak
funkcionális okokkal. De nem is az a kérdés,
hogy van-e, létezik-e ilyen gyakorlat, hanem az,
hogy a különbségtétel elõnyökhöz juttat-e könyv-
tárlátogatókat (könyvtári célcsoportokat) mások-
kal szemben.

Ha úgy tekintjük a könyvtári szoláltatáso-
kat, hogy azok minden könyvtárlátogató szá-
mára egyforma minõségben egyforma jogokat
biztosítanak, akkor van olyan különbségtétel,
mely ennek a demokratikus elvnek ellentmond,
rossz értelemben diszkriminatív, s így meg-
szüntetendõ.

Azonban a különbségtételek többsége nem
elõnyöket ad, hanem speciális rétegigény felé nyit
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meg szolgáltatásokat (ilyen például a kutató-
olvasói igény), technikai vagy kulturális aka-
dályozottságot szüntet meg. Ezek a különb-
ségtételek nem kizáróak, hanem többletlehe-
tõségeket adók minden könyvtárhasználó szá-
mára: így a rámpát használhatják a lépcsõn is
járni tudók, cigány nyelvû szövegeket olvas-
hatnak a nem cigányok.

Ha a roma közösségek felõl nézzük, akkor a
kommunikációs akadályok áthidalásához szük-
séges különbségtétel nem más, mint empatikus
és interaktív bánásmód, és a romákra vonatkozó
gyûjteményrészek bõvítésénél figyelembe vett
roma kulturális igények. Sajátos igények ezek,
melyeket a roma kultúra belsõ mozgásait nem
nagyon ismerõ könyvtárosok csak a roma kultú-
rában otthonosan mozgók segítségével deríthet-
nek fel, szervezhetnek valóban hasznos szolgál-
tatássá. A romákkal mint kulturális mássággal
való foglalatosság így olyan eljárásokat is létre-
hozhat, melyek más magyarországi nemzetisé-
gek, etnikumok értõ és empatikus ellátásakor is
használhatóak.

Ha ez megtörténik, a gyûjtemény gazdagodá-
sát, a szolgáltatások bõvülését, a könytárhasz-
nálók számának gyarapodását eredményezheti.
Mindennapossá teheti a könyvtár jelenlétét a
roma kultúrában, és a romák jelenlétét a könyv-
tárban. Nõhet a roma világban az értékközvetítõ
könyvtár s a könyvtárosok világában az értékte-
remtõ roma közösség presztízse.

Az értékteremtõ roma közösség ma már egy-
re több dokumentumot hoz létre s juttat el könyv-
tárainkba. Nem lényegtelen, sõt, idõvel az egész
írott roma kultúra sorsát változtató, messze ható
folyamat a roma szervezõdések saját dokumen-
tumtermelése. Ma még többnyire a hivatali ügy-
intézés folyamán szükséges iratok teszik ki e
termelés jó részét, azonban már megjelentek
olyan dokumentumok, melyek fontos láncszemet
jelentenek a közösség olvasóvá nevelõdésében.
E dokumentumok többnyire hivatali okból, ügy-
intézési szükségszerûségbõl jönnek létre, de át-
és átbillennek a szépirodalom vagy éppen a la-
ikus tudományosság területére. Néhány példa
erre: A roma holokauszttal kapcsolatos kárpótlá-
si eljárások okán érdekes memoárok születtek,
némelyik megfogalmazás már-már irodalmi igé-
nyû. A roma hagyományokat ápoló klubok
egyik-másik tagja önkéntes néprajzi gyûjtést
is végez. A roma népismeret oktatása azt kö-

vetelte a roma közösség vezetõitõl, hogy hiva-
tásos oktatókká váljanak, ezért elkezdtek to-
vábbtanulni, s a tanulás során házi dolgozat-
ként, diplomamunkaként megszülettek az adott
településre, régióra, kulturális csoportra vonat-
kozó ismeretek elsõ, belsõ szemmel megírt
összegzései. A kulturális szervezõdések vers-
mondó körei szöveggyûjteményeket, irodalmi
segédleteket hoznak létre.

Ebben a dokumentumtermelésben korábban
(nagyjából a rendszerváltozást megelõzõ és kö-
vetõ tíz évben) a nem roma származású segítõk
nagy arányban vettek részt, ma már nagyrészt a
(felsõsokú végzettséget szerzõ vagy szerzett) fi-
atal roma értelmiség irányítja, az idõsebb roma
írók figyelõ tekintete elõtt, e dokumentumterme-
lést. De nem csak a dokumentumtermelésre van-
nak nagy hatással e roma értelmiségiek, hanem
a romákról szóló tudományos és szakirodalom
terjesztésében is. Ahol cigány kisebbségi önkor-
mányzat vagy jól mûködõ roma kulturális szer-
vezõdés él, ott a gyûjteménybe kerül a mai ro-
mákról szóló pedagógiai, politológiai, szocioló-
giai irodalom, sok esetben olyan mû, mely nyil-
vánosan nem terjesztett, közkönyvtárakba nem
jut el. Így lehetõvé válik a roma szervezet és a
közkönyvtár közötti kiadványcsere is, mely egy
újabb fejlesztési lehetõséget jelent a közkönyv-
tárak számára is.

Ha a magyarországi roma társadalmat vesszük
szemügyre, azt látjuk, hogy teszi a dolgát: iro-
dalmat hoz létre, könyveket terem, alkotókat
ismertet meg s terjeszti a roma kultúra minden
termékét, minden módon. Jelzi ezt az is, hogy
már több roma irodalmat kínáló bibliográfia, iro-
dalmi ajánlat is elérhetõ az interneten, s több
portál hoz friss irodalmat. Azok a roma fiatalok,
akik már használják az internetet (melyet több-
nyire roma kulturális szervezet, az iskola vagy a
könyvtár biztosít), ma mindegyik romák által
beszélt nyelven találnak irodalmat. Azonban ezek
az ismeretek nem mindig hasznosulnak megfe-
lelõen. Egyfelõl azért, mert nincs olyan szülõi,
rokoni segítség, mely értené az internet világát,
másfelõl, mert az általános és a középiskola, mely
pedig a legjelentõsebb idõtartamban és terjede-
lemben foglalkozik az olvasás technikai és tar-
talmi kérdéseivel, mintha nem nagyon venne
tudomást az interneten elérhetõ értékes olvasni-
valóról. Ezért az internet révén hozzáférhetõ roma
irodalom terjesztésében különös jelentõséggel
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bírnak az ingyenesen elérhetõ közcélú internetes
helyek, köztük a közkönyvtárak internetes vég-
pontjai.

De miért is fontos kérdés az internetes hozzá-
férés a mai roma olvasáskultúra vonatkozásában?
Két okból is. Egyrészt a többségében létmini-
mum alatt élõ roma társadalom nehezen tudja
megfizetni a tanuláshoz szükséges dokumentu-
mok árát, s a kis könyvállományú kistelepülési
könyvtárak nem teszik lehetõvé e dokumentu-
mok kölcsönzését. Nagyobb városi könyvtár lá-
togatása pedig egy zalai vagy somogyi kistele-
pülésen élõ fiatalnak költséges. Azonban ma már
a legtöbb faluban van internetes elérhetõség az
iskolában, a könyvtárban, a teleházban, a mûve-
lõdési házban, az eMagyarország pontokon vagy
a cigány önkormányzatok internetes helyein, s
megnyílhatnak elõttük a nagy digitális irodalmi
gyûjtemények ingyenesen és korlátlanul. Termé-
szetesen ez nem pótolja a könyvtárlátogatást, sem
a saját könyvtár létét, de megszünteti a kulturá-
lis elzártságot a legkisebb településen, a külterü-
leten élõ roma fiatal esetében is. Azonban e
hatalmas és kusza forrásbázis használatához szük-
séges a pedagógus és a könyvtáros segítsége. Ha
a kultúra terjesztésével hivatásosként foglalkozó
nem ad az eligazodáshoz kellõ ismereteket, nem
irányítja rá az interneten elérhetõ értékes iroda-
lomra is a figyelmet, akkor csak azt fogják gyer-
mekeink használni, amire rátévednek, amit kor-
társaik – saját ízlésük függvényében – javasol-
nak.

A másik ok, amiért az internet fontos, a ma-
gyarországi roma kultúrának a magyar kultúrá-
tól eltérõ sajátossága, a többnyelvûség. A mai
roma irodalom friss, sok újdonságot magával
hozó többnyelvû irodalom. Cigány és beás iro-
dalmi nyelven, cigány és beás köznyelvi válto-
zatokon születnek alkotások sajátos nyelvi kész-
lettel, írásmódokkal, s ezek a romák által mû-
ködtetett kulturális honlapokon és kis példány-
számú kiadványokon keresztül érzékelhetõk
legpontosabban.

A másság, a roma kultúra mássága így a
könyvtár számára is lehetõséggé alakul át. Lehe-
tõség, hogy aktívan részt vegyen a magyarorszá-
gi romák mûvelõdésében, s mind több könyvtár-
használót, könyvtárkedvelõt nyerjen meg magá-
nak. Lehetõség arra, hogy a könyvtárat a roma
kultúra befolyásos személyiségei is támogassák
a kultúrpolitikai küzdõtéren, s azért támogassák,

mert magukénak is érzik. Lehetõség arra, hogy
a roma kultúrával kapcsolatos speciális eljárá-
sokkal egy empatikusabb, egyes társadalmi cso-
portok rétegigényeihez jobban igazodó szolgál-
tatásrendszer jöjjön létre, s a könyvtár prosperá-
ló, fejlõdésképes intézmény maradjon.

Kardos Ferenc
könyvtáros

A képzési lehetõségek
és a gyakorlat kihívásai*

Konferenciánk címe: Könyvtárosképzés ma, hol-
nap. Mondanivalóm hangsúlyának kiemelése
érdekében hozzáteszem: és mindig… (Vagy
ahogy a reklám mondja: today, tomorrow,
always…)

Saját elõadásom címének megválasztásával a
témában rejlõ konfliktushelyzetet kívántam sej-
tetni. Megpróbálom felvázolni az általam érzett
konfliktusokat, kezdve a képzési lehetõségektõl,
végezve a gyakorlat kihívásaival.

Magyarországon a könyvtárosképzés a jelen-
legi tizenhárom (vagy most már, a pécsivel együtt
tizennégy) képzõhellyel – érzésem szerint – túl-
reprezentált a felsõoktatásban. Sommásnak ítél-
hetõ kijelentésemmel szemben azonnal árnyalom
a képet azzal, hogy jól képzett könyvtáros most
sem jut mindenhova, ahol szükség lenne rá.

A könyvtáros- vagy – most már általánosan –
könyvtárinformatikus-képzés, ami egyetemi szin-
tû és legalább egy közép- vagy felsõfokú nyelv-
vizsgához kötik a diploma kiadását, jó színvona-
lú és megfelelõ számú szakember kibocsátására
képes. Nagy elõnye, hogy sok hallgató másik
szakon is igyekszik diplomát szerezni, és így jól
felkészült szakembereket kaphatnak a szakkönyv-
tárak és a nagyobb megyei, városi könyvtárak.
Nagy örömmel fogadjuk is õket. A kétszakos
fõiskolai képzés ma már csak nyomokban lelhe-
tõ fel. A kétszakos fõiskolai képzés, fõleg, ha jó
informatikai háttérrel is rendelkeznek a képzõ-
helyek és van a végzõsnek nyelvvizsgája, ugyan-
olyan jó, mint az egyetemi képzés. Használható,
azonnal konvertálható tudással rendelkezõ ifjú

* Elhangzott az Összefogás a könyvtárakért akció nyitó
konferenciáján, 2004. október 11-én a Fõvárosi Szabó
Ervin Könyvtárban.
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szakembereket kapnak a könyvtárak ezekbõl a
képzõ intézményekbõl.

Könyvtárunkban mindkét képzési formából
kaptunk fiatal szakembereket az elmúlt öt év-
ben. Csak a nyelvtudásuk színvonala a különb-
ség a gyakorlati beválásuk szempontjából. Az
egyszakos könyvtáros vagy a könyvtáros és mû-
velõdésszervezõ szakon fõiskolát végzettekbõl
nálunk mértéktelen túlkínálat van.

A nagyon fontos OKJ-s könyvtárasszisztens-
képzés könyvtárunkban nemcsak a középfokú
szakalkalmazottak képzettségének megszerzését
jelentette – ami nagyon örvendetes, jelenleg a
szerzõdéses kisegítõkön kívül nincs szakalkal-
mazott középfokú szakmai végzettség nélkül –,
hanem azt is, hogy közel tíz fõ szerzett ezután
egyszakos fõiskolai könyvtáros diplomát, több-
ségük saját indíttatásból. Tekintve, hogy a jelen-
legi alkalmazottak derékhada, a negyvenöt év
feletti korosztály (a megyében a szakalkalma-
zottak mintegy hatvan–hetven százaléka) jellem-
zõen népmûvelõ-könyvtáros végzettségû és hí-
ján van a ma már nagyon szükséges nyelvtudás-
nak, a most végzõ, hasonló tudású hallgatóknak
nálunk nagyjából tíz évig nincs esélyük munkát
találni, mert az ilyen tudással rendelkezõ szak-
emberbõl addig biztosan lesz elegendõ a könyv-
tárunkban.

Ehhez képest a felsõoktatás ontja az ilyen
végzettségûeket, de hogy kiknek, azt nem tu-
dom, hiszen vidéken az összevont intézmények-
ben sem látom õket, mert ott meg kevés még
összevont intézményben is a napi nyolcórás ál-
lás, amit betölthetnének.

Képzési irányultság
a könyvtárunkban

Mint fent említettem, a hétéves továbbképzés
kapcsán kollégáim közül sokan az elsõ diplomá-
jukat szerezték meg könyvtár szakon, levelezõ
képzés keretében.

A másik jellemzõ továbbképzési irány az in-
formatikus-könyvtáros szak, amelyet szintén több
kollégánk végzett el, akik eddig kétszakos tanári
fõiskolai vagy egyetemi diplomájuk mellett nem
rendelkeztek könyvtáros felsõfokú végzettséggel.
Ebbõl a kategóriából további három–négy fõ fog
újabb diplomát szerezni, erõs intézményi támo-
gatással.

Látható, hogy az egyszakos könyvtáros, illet-
ve a népmûvelõ-könyvtáros végzettségû kollé-
gák nagy száma miatt égetõen szükség lenne
felsõfokú szakvizsgával járó felsõoktatási kép-
zésekre. Minden területen kellene a szakvizsga
lehetõsége, ezért csak kedvcsinálóként sorolok
néhány javaslatot: gyermekkönyvtár, szaktájékoz-
tatás, zenei könyvtár, digitális-hálózati szolgál-
tatások készítése, könyvtári menedzsment, mar-
keting, szolgáltatáselemzés, projekt-tervezés/
elemzés, a szolgáltatások gazdaságtana, közön-
ségkapcsolati menedzsment, a könyvtárak biz-
tonsági kérdései, fogyatékkal élõk szolgálata a
könyvtárakban, speciális szolgáltatások szerve-
zése stb. Nem indokolható a felsõoktatás teljes
érdektelensége a szakvizsgás képzések akkredi-
tálása és indítása iránt, mert a könyvtárak igé-
nyelnék a szakvizsgás képzést. Sok kolléga vár-
ja reménykedve a szakvizsga lehetõségét. Vajon
remélhetõ a bolognai folyamat jó hatása?

A fontossága miatt említem, hogy az iskola-
rendszerû képzésben is kellene még néhány évig
intenzíven nyelvet tanulniuk a most pályán lé-
võknek, mert sokan még mindig úgy kerülnek
vezetõi beosztásba is, hogy nem rendelkeznek
semmilyen nyelvtudással, ami egyre nagyobb
hátrányt termel a szakma számára, vagy talán
fordítva inkább igaz, a könyvtáros szakmának ver-
senyelõnyt hozna, ha sok jó könyvtáros jól beszél-
ne idegen nyelvet. Ehhez képest a nyelvtanulás
támogatásának lehetõsége igen korlátozott.

Örvendetes a szakma szempontjából (sajnos
könyvtárunkban még példa nélküli) a doktori
képzés beindulása. Szándékunkban áll kollégá-
kat küldeni erre a képzésre, mert várakozásaink
szerint ebbõl az egyén, a könyvtár és az egész
könyvtárügy profitálni fog.

Tanfolyami képzések

Mint köztudott, a képzési kínálat része a fel-
sõoktatás, az OKJ-s asszisztensképzés mellett a
Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma
(NKÖM) által akkreditált tanfolyami képzés is.
Jómagam tagja vagyok a könyvtári akkreditációs
bizottságnak, és elmondhatom, hogy nagy szám-
ban állnak az érdeklõdõk rendelkezésére sokszí-
nû, jó színvonalú képzések, az NKÖM-hez tar-
tozó körben egész nagy a kínálat.

Sajnos a szervezõk nagyon kevés sikerrõl
számolhatnak be, a legtöbb képzésre vállalkozó
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egy alkalommal sem tudta elindítani a tanfolya-
mát – az érdeklõdés – vagy a marketingtevé-
kenység hiánya miatt.

Sikeresnek minõsíthetõk a Zrínyi Miklós
Nemzetvédelmi Egyetemen folyó számítógépes
képzések, sikeres a százhúsz órás szegedi kép-
zés, amely minden (az utóbbi tizenöt évben je-
lentkezõ új) területen a diploma felfrissítését
célozza, hasznos, újszerû, nagyon népszerû a
kecskeméti menedzsmentképzés – szintén száz-
húsz órás –, és végre elindult a gyermek-
könyvtáros-képzés, Debrecenben hatvan, Szom-
bathelyen százhúsz órában, ez utóbbinak remél-
hetõ a szakvizsgáig elvihetõ folytatása is.

Az általam dicsért képzéseken egy-egy kollé-
gám biztosan részt vesz – ösztönzést erre bizto-
san kapnak. Ugyanakkor itt is megvan az elle-
nük ható kényszer, mert a továbbiakban az In-
formatikai és Hírközlési Minisztériumnál számí-
tógépet nyert több mint húsz dolgozónak ECDL-
vizsgát kell tennie, ami fontos ugyan, de az érin-
tettek munkakörében eddig is számítógépen kel-
lett dolgozni, a képzésüket – belsõ erõkkel –
már régen megoldottuk. Jó lenne, ha a gazdag
képzési kínálatból mást választhatnának e helyett,
de valószínû, hogy kénytelenek leszünk ezt a
képzést elfogadni tõlük a hétéves továbbképzési
ciklus követelményének teljesítéseként, mert más
képzésre mellette már se pénz, se idõ nem jut.

A képzési formák felsorolásánál próbáltam
utalni a mi gyakorlatunkra, illetve az egyes kép-
zések esélyeire (hogy várhatóan piacra lelnek-e
nálunk), és láthatóan nagy a diszkrepancia a kí-
nálat és az igények között. A címben is jelzett
konfliktusok persze nemcsak a képzési kínálat
formái és az igények között állnak fenn. A
mûködés megváltozott rendje, a változások fel-
gyorsulása, a technológiai újítások sok olyan
tartalmi kérdést vetnek fel, amelyekre már meg-
találhattuk volna a válaszokat, s hogy ez miért
nem történt meg, arra nem tudom a feleletet.
Körülbelül tizenöt–húsz éve folyik az informati-
ka minden ágazatra kiterjedõ térhódítása, de sem
az általános iskola, sem a középiskola nem tanít
gépírást, pedig annál kínosabb nincs, mint ami-
kor az egy ujjal pötyögtetõ ügyintézõre vára-
kozunk a sorban. (Ilyen tanfolyam is jó lenne,
de értékelném, ha lenne ilyen képzés a fõisko-
lákon is. Két-három kreditpontot biztosan
megérne, néhány „bevezetés a …ba/be” címû
tárgy helyett!)

A gyakorlat kihívásainak témaköre nem annyi-
ra körülhatárolható, mint a képzési formáké.
Sajnos hatásuk a könyvtárak életére meghatáro-
zóbb lehet, mint a formalizált képzéseké.

Mi a gyakorlat legfontosabb kihívása? Az,
hogy a könyvtárosok felismerjék, melyek az élet
megoldandó problémái a szolgálandó közönsé-
gük számára. A könyvtárnak minden hagyomá-
nyos és nem hagyományos szolgáltatással, haté-
konyan és másoknál olcsóbban kell segítenie a
használóit ezeknek a problémáknak a megoldá-
sában. Segítenie kell informálódásukat, fel kell
hívnia a figyelmüket a lehetõségeikre, segítenie
kell szakmai felkészülésüket, tanulmányaikat,
helyzetük felismerését stb.

Senki sem kíváncsi a magyarázatainkra,
hogy miért nem tudjuk, miért nem várható ez
tõlünk, és még azt sem fogja senki pontosan
megmondani, hogy egy adott könyvtárban mi
a teendõ.

Szakmai minõségünkön áll vagy bukik,
hogy megbecsülést szerzünk és teret nyerünk,
vagy mások nyújtják a társadalom számára
szükséges szolgáltatásokat, és mi forrásokat és
teret veszítünk. Gondolom világos, hogy ezt
nem lehet egyedül, partnerek, segítõk nélkül
elvégezni, mert a munkánk eredményeit õk
hasznosítják, ezért meghatározó a véleményük
abban a döntésben, hogy mit és hogyan szol-
gáltassunk a könyvtárakban.

Nagy a kísértés a stabilitásra, a belsõ integri-
tás megõrzésére, mert a másoktól való függés
kudarcot rejthet, konfliktust hozhat, de ha nem
vállaljuk ezeket a kellemetlenségekkel járó kis
változásokat, ki leszünk téve a pusztulást hozó
nagy változásnak.

Rendkívül problémás az ajtók kinyitása, a
partnerek megtalálása, nem is sikerülhet mindig,
de azt tudom, hogy nem tehetünk mást.

Nagy lehetõségünk ugyanakkor a könyvtári
rendszer, nagyon jó, hogy egymástól tanulhatunk
a konferenciákon, elmehetünk egymáshoz tapasz-
talatcserére (hát még ha külföldre is mehetnénk!),
módunk van – mi sokszor ezt tesszük – az élen-
járóktól közvetlenül tanulni vagy velük együtt
megoldani feladatokat (mi is tanítunk másokat!),
szervezünk célzott tréningeket, továbbképzése-
ket, de mindez nem elég. A köröket – elõítéletek
nélkül! – bõvíteni kell a könyvtárakon kívül is,
használóink jobb megismerése, szolgáltatásaink
hatékonyabb megszervezése érdekében.
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Ha élni akarunk, sikeressé kell válnunk – és
a sikerességünk érdekében magunkon mint sze-
mélyeken, illetve könyvtáraink szolgáltatásain
változtathatunk, mert ez hatalmunkban áll.

Oldásként felolvasom Telkes József (sikeres
fejvadász-pszichológus) gondolatait: „Mivel min-
den akadály belsõ akadály, amikor errõl elfelejt-
kezünk, becsapjuk magunkat. A külsõ akadály
lehet nagyobb, mint mi, és gyakran nincs is
hatalmunkban, hogy változtassunk rajta, de a
nehézség adta helyzetet is fordíthatjuk a javunk-
ra. (…) Hatalmunk ugyanis végsõ fokon csak
önmagunk felett van. (…) Vesztesnek lenni
ugyanakkora erõfeszítést igényel, mint gyõztes-
sé válni. Keményen meg kell dolgozni érte!”

Azoknak, akik vesztesek akarnak lenni, kon-
ferenciánk témájával összefüggésben, a követ-
kezõket ajánlja: „Soha ne tanuljon semmi újat!
(…) Ha minden kötél szakad, mondja azt, hogy
nem tudja! Minél kevesebbet tud, annál jobb.
Ha kérdezik, csak mondja, hogy nem tudja. Így
gyorsan azzá válhat, ami valójában: hasznavehe-
tetlenné.”

Végül a mai elõadásomra való készülésem
víziójaként használt mottó: „Annál, hogy kép-
zed az embereidet és elvadásszák õket tõled, csak
egy rosszabb van, ha nem képzed õket, és nálad
maradnak.” (Zig Zigler)

Bertalanné Kovács Piroska

Szakemberek a városi
könyvtárakban*
Nem a múlt történetét és nem is a jövõ trendjeit
kívánom felvázolni, hanem a jelen igényeit meg-
fogalmazni a realitás talaján.

Bényei Miklós szerint „…mennyiségeiknél,
méreteiknél fogva és személyi ellátottságuk ré-
vén a városi gyûjtemények a hazai közkönyvtári
ellátás gerincét képezik”. Igen, a gerincét, de az
a gerinc bizony sokszor roskadozik a nehézsé-
gek súlya alatt.

Igaz, az önkormányzati törvény kötelezõ fel-
adatnak nyilvánítja a közkönyvtárak fenntartá-
sát, de megfelelõ nagyságrendû pénzeket nem
rendelt hozzá. Így a fenntartó saját hatáskörben

döntheti el, milyen módon valósítja meg a köte-
lezõ feladatellátást. Ennek a következménye az
elmúlt idõszakban felerõsödött tendencia, hogy
a különbözõ kulturális, illetve közgyûjteményi
szolgáltatásokat igyekeznek a fenntartók egy
intézménybe összevonni. Ezt általában gazdasá-
gi, szervezési okokkal indokolják, de nem min-
den esetben bizonyítható ez.

Ugyanakkor szakmai szempontból jól látsza-
nak ennek a folyamatnak a hátrányai. Sok eset-
ben az egyik legfontosabb célként a bevételek
növelése jelentkezik, ami háttérbe szorítja a
könyvtári szolgáltatások hagyományosan szoci-
ális jellegû részét, ezzel negatívan befolyásolja
az intézményeknek az esélyegyenlõség biztosí-
tása terén elért eredményeit. Vagyis az önkor-
mányzati könyvtár jóléte vagy nemléte a fenn-
tartó jóindulatától, ugyanakkor a könyvtárak és
a könyvtárosok érdekérvényesítése a lobbizástól
is függ.

A rendszerváltás óta a könyvtárak kultúraköz-
vetítõ szerepe jelentõs változáson ment át. A ne-
hézségek ellenére a könyvtárak alkalmazkodni
tudtak a megváltozott viszonyokhoz. Lengyel
László politológus szerint: „Kevés a nyertese a
rendszerváltásnak, de a könyvtár közéjük tarto-
zik. Nyugodtan mondhatom, hogy a kulturális
intézmények nagyobbik része nem élte túl a rend-
szerváltást. A könyvtár igen, mégpedig azért, mert
nemcsak kulturális intézmény. Csak olyan intéz-
mények maradhattak fenn, amelyek a civilizáció
más szektoraiba is be tudtak hatolni. És a könyv-
tár ezt tette. A könyvtár a korábbi könyv- és
történetközpontú civilizációs rendbõl átalakult és
folyamatosan átalakul szöveg- és információs
tartalmú civilizációs hálózattá.”

Vagyis az új információs technológiák meg-
jelenésével átalakulóban van a könyvtárak társa-
dalomban betöltött helye. A változásokból adó-
dóan nagy nyomás nehezedik a könyvtárakra és
a könyvtárosokra egyaránt.

Ez a megváltozott helyzet komoly kihívást
jelent mindannyiunk számára. Napjainkban nö-
vekednek az egyenlõtlenségek, az információ-
hoz való hozzáférés, a mûvelõdés és a kikapcso-
lódás terén a társadalmi csoportok, a régiók, a
települések, sõt még a könyvtárak között is.
Ebben az elüzletiesedett világban a könyvtárak-
nak az a küldetésük, hogy biztosítsák az infor-
mációhoz való jutás egyenlõ esélyét. Igen, de
felmerül a kérdés, melyek az emberek létfontos-

* Elhangzott az Összefogás a könyvtárakért akció nyitó
konferenciáján, 2004. október 11-én a Fõvárosi Szabó
Ervin Könyvtárban.
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ságú igényei az informálódás, a tanulás és a
szórakozás terén, hogyan lehet ezeket kielégíte-
ni, képes-e és kész-e a könyvtár ezekhez az igé-
nyekhez igazodni, s rendelkezik-e ehhez szüksé-
ges eszközökkel és szakemberekkel?

Azt is meg kell vizsgálnunk, milyen felké-
szültségû szakemberekre van szüksége ma egy
városi könyvtárnak. Milyen képességekkel, kész-
ségekkel kell rendelkeznünk? Kik vagyunk mi,
könyvtárosok a XXI. század küszöbén?

Egy intézmény erõforrásai közül az egyik
legfontosabb az emberi tényezõ, vagyis a humán
erõforrás.

A folyamatos változások közepette nehéz
megõrizni az elért eredményeket, kivédeni a lét-
számok ún. racionalizálására irányuló szándékot,
a költségvetési tárgyalások során biztosítani az
inflációkövetést, mert inkább az elvonás a jel-
lemzõ. Ezen tényezõk mind-mind a könyvtáros
és az intézmény létbiztonságát fenyegetik. En-
nek ellenére a városi könyvtárban dolgozó szak-
emberekre a megújulás, a változásokhoz való
alkalmazkodás a jellemzõ.

Ahogy ezt Biczák Péter 2001-ben megfogal-
mazta, sok mindent megtanultunk az elmúlt tíz-
tizenkét év alatt:
– „kezelni az önkormányzatokat,
– tudunk már beszélni és beszélgetni a politiku-
sokkal,
– közéletet élünk, rendezvényeket szervezünk és
rendezvényekre járunk,
– megtanultuk az információs technológiát és a
számítógép kezelését,
– gépesítettük a könyvtári munkafolyamatokat,
– a források megteremtése érdekében rendsze-
resen pályázunk,
– tovább képezzük magunkat,
– új és új szolgáltatásokat vezetünk be,
– folyamatosan végzünk marketing- és PR-tevé-
kenységet,
– reggeltõl estig lelkiismeretesen végezzük fel-
adatainkat,
– kevés bérért és megbecsülésért alkalmazko-
dunk a változásokhoz, és változatlanul lelkese-
dünk.”

Hiszünk a munkánk sikerében, mert az eddig
elért eredményeink is ezt bizonyítják. Igen, de
milyen felkészültségû szakemberek tevékenysé-
ge járult hozzá az eredményekhez? Mit tehet egy
intézmény, ha szakemberre van szüksége, talál-e a
munkaerõpiacon megfelelõen képzett jelentkezõ-

ket a pályáztatás során vagy kénytelen kinevelni
és kitaníttatni a szakembergárdáját?

Míg 2000-ben egy határozott idõre szóló
szakalkalmazotti álláshely meghirdetésekor
huszonhárman jelentkeztek és sajnos egy sem
volt közöttük könyvtáros végzettségû, de akadt
kilenc felsõfokú gazdasági és pénzügyi képzett-
ségû, továbbá nyolc pedagógiai végzettségû szak-
ember, addig 2003-ban öt, 2004-ben pedig hat
informatikus-könyvtáros végzettségû küldte el
jelentkezését az intézménybe úgy, hogy nem is
hirdettünk állást.

Mi az oka, hogy az eltelt három–négy év alatt
ilyen változások mentek végbe? Vajon több vég-
zett hallgatót bocsátott ki a képzõintézmény? A
racionalizálás következtében kevesebb a könyvtá-
rosi álláshely? Vonzóbb lett a pálya? Tapasztalata-
im szerint mindegyik kérdésre igen a válasz.

Könyvtárunk az 1970-es évektõl kezdve mû-
ködik mentor intézményként, azóta mindig vol-
tak gyakorlóink. Természetesen a mindenkori
képzési követelmények által elõírt gyakorlato-
kon, melyek száma az évtizedek során többször
változott.

A kilencvenes évek folyamán évente egy-két,
esetleg három hallgató volt nálunk gyakorlaton,
napjainkban ez a szám jelentõsen megemelke-
dett. Ez évben eddig heten voltak, egy éppen
most van nálunk és egy hallgató majd csak no-
vemberben teljesíti a gyakorlatát, ami a könyv-
tári munka szinte minden területét érinti.

Összességében elmondhatjuk, hogy a gyakor-
latok vezetése komoly feladatot ró a kollégákra,
ugyanakkor mindig öröm a jövõ szakemberei-
nek képzésében részt vállalni, és nem utolsósor-
ban megtanítani leendõ munkatársainkat a jól
elsajátított elméleti ismeretek gyakorlati alkal-
mazására.

Igen, a leendõ munkatársainkat, hiszen a gya-
korlatot teljesítõk közül többen már az intézmény
kinevezett dolgozói.

Jó tapasztalataink vannak a hallgatókkal, igaz
az egyes képzõintézmények gyakorlattal kapcso-
latos követelményei eltérnek egymástól, de mi
azonos feltételeket biztosítunk, illetve ennek
megfelelõen az elvárásaink is azonosak. A hall-
gatók döntõ része a Berzsenyi Dániel Fõiskola
hallgatója, melynek tanszékével jó kapcsolatot
ápolunk.

A képzés elvégzésével az ember megszerzi
azt a jogot, hogy a törvényi elõírásoknak megfe-
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leljen és betölthesse az állást, de ez önmagában
nem elég. Fontos, ahogy Bartos Éva írja, hogy a
két tényezõ, az ember és a feladat egymásra ta-
láljon. De mi a feladata ma egy városi könyvtá-
rosnak? Milyen szakmai kihívásoknak kell meg-
felelnie, milyen tudással kell rendelkeznie?

Tóth Máté a Szlovéniában tartott nemzetközi
tanácskozás anyagát bemutató cikkében leírja,
hogy a szlovén felmérés szerint a legfontosabb
ismeretek:
– a számítástechnikában való jártasság,
– az idegen nyelvtudás,
– az általános mûveltség,
– a jó kommunikációs készség,
– az információkeresés,
– az olvasás szeretete.

Napjaink kisvárosi könyvtárait a felhaszná-
lók szempontjából kettõsség jellemzi. Egyrészt
a gyors információszolgáltatás iránti igény, más-
részt a családias hangulatot árasztó könyvtár
preferálása, ahova jó bejönni, ami olyan hely,
ahol lehet találkozni másokkal, ahol meghallgat
a gyermekkönyvtáros néni stb.

Ahhoz, hogy jelen legyünk a kultúra, a sza-
badidõ, az egész életen át tartó tanulás segítése
és az információszolgáltatás területén a szerepek
újraelosztásával, nyitottnak kell lennünk minden
új igényre. Ez a megváltozott helyzet komoly
kihívást jelent a könyvtárak számára. Naprakész
felkészültséggel, tudással kell rendelkezni, eh-
hez szükséges a folyamatos önképzés és tovább-
képzés.

Nyíri Kristóf filozófus írja: „A feladatot csak
olyan réteg láthatja el, mely információtechni-
kai és ugyanakkor történeti klasszikus mûvelt-
séggel bír: új mûveltségi elit, mely a könyvek
világában való otthonos tájékozódását a kompu-
terkorszakban is megõrzi.” S mellette persze
nagyfokú szociális képességgel bír, hisz a szoci-
ális munkás, illetve a kultúraközvetítõ szerep-
körében, mert mindkettõt vállalnia kell.

Mi, könyvtárosok sok mindent megtanultunk,
de még nem eleget, a demokráciát is tanulni kell.
Azt is, hogyan kell „eladni magunkat”, hogy ha
valamit teszünk, akkor beszéljünk is róla. Min-
denütt jelen kell lennünk, a médiában, az önkor-
mányzati rendezvényeken stb., el kell fogadnunk
a meghívásokat, és beszélnünk kell a könyvtári
szolgáltatásokról. Fontos, hogy rendszeres kap-
csolatban álljunk a közvéleménnyel. A menedzs-
ment-, marketing- és lobbitevékenység során

döntõ jelentõségû a személyes kapcsolatok sze-
repe, mely a település lélekszámának csökkené-
sével arányosan nõ. Fontos a reális önértékelés,
az értékeink megfelelõ, jó közvetítése, hogy a
munkatársak önérvényesítése megvalósuljon.
Ahogy Gyõri Erzsébet írja: „hogy betöltöm azt
a szerepem a társadalomban, amelynek betölté-
sére hivatásom van”.

Annak ellenére, hogy kevés a lehetõség az
anyagi és az erkölcsi elismerésre. A munkáltató-
nak szinte semmilyen lehetõsége nincs a jól tel-
jesítõ munkatárs tevékenységének honorálására,
elismerésére. A törvények módot adnak ugyan
rá, de a gyakorlat azt mutatja, hogy sok esetben
helyi rendeletek gátolják a címek és a munkálta-
tói döntésen alapuló bérkiegészítések adományo-
zását. Ennek ellenére mégis mi motiválja a mun-
kánkat? Véleményem szerint a hivatástudat és a
szakmaiság, melyek mindig arra ösztönöznek
bennünket, hogy válaszoljunk a kor kihívásaira
és lépést tartsunk a fejlõdéssel. Ugyanakkor a
könyvtáros is ember, neki is vannak családi és
egészségügyi problémái, sokszor adódnak napi
nehézségek, melyeket meg kell oldanunk.

A Vas megyei könyvtárigazgató kollégák
véleménye alapján egy városi könyvtárban dol-
gozó szakembernek ideális esetben az alábbi
képességekkel kell rendelkeznie, mely lista sok
esetben egybecseng a már említett szlovén fel-
mérés eredményeivel:
– ismerje a szakma aktuális tudáskészletét (tech-
nológia és tudásmenedzselés együtt),
– legyen nyitott, problémamegoldó, megnyerõ,
kreatív személyiség,
– rendelkezzen fejlett szóbeli és írásbeli kom-
munikációs készséggel (beleértve a nyilvános-
ság elõtti szereplés kötelezettségének elfogadá-
sát is),
– használati szinten ismerjen idegen nyelvet,
– legyen kezdeményezõ, innovatív,
– rendelkezzen kritikai attitûddel és fejlett ön-
értékelési képességgel,
– legyen empatikus és toleráns,
– legyenek irodalmi élményei, vagyis gyakorolja
az „örömolvasást”,
– rendelkezzen klasszikus mûveltséggel,
– legyen érzékeny a világ dolgaira, véleményét
vállalja, akarjon és tudjon reflektálni,
– képes legyen csapatmunkára, beleértve a
mások teljesítményének elismerését, a társak
munkája iránt tanúsított figyelmet is,
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– mindehhez társuljon még megfelelõ fizikai
állóképesség.

Napjainkban egy városi könyvtárban dolgozó
szakember részben információmenedzser, ugyan-
akkor informatikai szakember is, nagyobbrészt
szociális munkás és kultúraközvetítõ, de mind-
eközben egyszerûen csak könyvtáros, aki azon
dolgozik, hogy a felhasználó elégedett legyen és
hozzáférhessen ahhoz a tudáshoz, ismerethez,
amelyre szüksége van.

Mecsériné Doktor Rozália
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Közhírré tétetik – Postánkból

A XXXIII. könyvtári hetek
Komárom-Esztergom
megyében
Digitális könyvtárak
és elektronikus könyvtári
szolgáltatások
(2004. szeptember 20.)

Immáron harmincharmadik alkalommal rendez-
tük meg Komárom-Esztergom megyében a
könyvtári heteket. Ezúttal is aktuális témát vá-
lasztottak a József Attila Megyei Könyvtár ve-
zetõi, hiszen az elsõ nap rendezvénye a digitális
könyvtárak és elektronikus könyvtári szolgálta-
tások jegyében zajlott.

Az elõadók sorából nem hiányozhattak a
Neumann János Digitális Könyvtár és Multimé-
dia Központ (a Neumann-ház) munkatársai sem.
Sudár Annamária a digitális tartalom meghatá-
rozásának és kiválasztásának szempontjairól be-
szélt. Elõadásából megtudhattuk, hogy a feladat
korántsem olyan egyszerû, mint ahogyan azt mi,
laikusok gondolnánk. Komoly szakemberek (pél-
dául az ELTE professzorai) segítenek a digitális
tartalom kiválasztásában, pontosabban abban,
hogy melyik kiadás a legmegfelelõbb arra, hogy
elektronikus változatban az olvasók elé kerül-
jön. További, fõként technikai problémákat je-
lenthet egy szépirodalmi mû jegyzetanyagának
vagy névmutatójának a feldolgozása, vagy az,
hogy a pályázati kiírások és a Neumann-ház
munkatársai által gondosan kidolgozott koncep-
ció nem mindig fedik egymást.

Az elõadó beszélt a Neumann-ház új vállal-
kozásairól is: a Balassi Bálint virtuális kiállítás-
ról, amely decemberben lesz elérhetõ az
interneten, és a Jeles napok nevet viselõ gyûjte-
ményrõl, amelynek keretében közel hétszáz ün-
neprõl olvashatunk és hallgathatunk majd infor-
mációkat a Sulinet szolgáltatásainak keretében.

Legeza Dénes (szintén a Neumann-házból) a
jogdíj körüli komoly problémákról beszélt. Va-
jon miként hat a szerzõi jog a digitális tartalom-

ra? – tette fel a kérdést. A válasz igen összetett
és bonyolult, hiszen nemcsak a szerzõ kérhet
jogdíjat, hanem akár a kiadó, a fordító is, és még
sorolhatnánk. Irodalmi mûvek (beleértve a szép-
és a szakirodalmat) rögzítése a szerzõ kizáróla-
gos joga. Ez azt jelenti, hogy a szerzõkkel –
illetve haláluk után hetven évig jogutódaikkal –
a mûvekre egyenként kell szerzõdni. Az utódok
felkutatása azonban nem mindig egyszerû fel-
adat, mint ahogy a velük való megegyezés sem.
Olykor az is elõfordul, hogy nem sikerül meg-
nyugtatóan rendezni a szerzõi jogokat. Ezt pél-
dázza József Attila, Radnóti Miklós, Márai Sán-
dor vagy Örkény István életmûvének kérdése,
amelyek esetében nem sikerült megállapodást
kötni.

Bacsa András (Neumann-ház) a digitalizálás
technológiájáról beszélt, kicsit részletesebben
kitérve a szöveg- és a képdigitalizálás elõnyeire
és hátrányaira, a kettõ közötti különbségekre és
hasonlóságokra. Szóba került a digitalizálás két
fõ célja, az archiválás és a szolgáltatás is, vala-
mint a különbözõ dokumentumtípusok elektro-
nikus rögzítésének technikája.

Hámory Zsófia a Neumann-ház szolgáltatása-
ival és rendezvényeivel ismertette meg a hallga-
tóságot. A már meglévõ szolgáltatások közül
szólt a Magyar klasszikusok összes költeményei-
rõl. Összesen harminchat költõ verseit találhat-
juk meg itt. A szolgáltatások között igen jelen-
tõs a Bibliotheca hungarica internetiana (BHI).
Ide azoknak a mûveknek a digitalizált változata
kerül be, amelyeket rangos irodalmi szakértõk
erre a célra kijelölnek. Ezek között már klasszi-
kus magyar szakirodalmi mûveket is találunk.
Egy következõ szolgáltatás, a Digitális Irodalmi
Akadémia célja, hogy a magyar kortárs irodalom
is elérhetõvé váljék az interneten. Szó esett to-
vábbá a Neumann-ház virtuális diafilm-gyûjte-
ményérõl; on-line katalógusáról, a Webkat.hu-ról
és egy a gyerekeknek készült weblapról, az Ol-
vasni jó!-ról is.

Az elõadók sorában Takáts Béla igazgatóhe-
lyettes (megyei könyvtár, Szolnok) következett.
Õ a szolnoki Verseghy Ferenc Megyei Könyv-
tárban folyó digitalizációs tevékenységrõl beszélt.
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Sok hasznos és követendõ tanácsot hallhattunk
tõle, többek között azt, hogy miért is  érdemes
beszerezni a megyei napilap cikkeinek digitális
változatát a nyomdától.

György Károlyné igazgató (Jókai Mór Városi
Könyvtár, Komárom) Digitalizálás egy városi
könyvtárban címmel tartott elõadást. A boríté-
kokban, dobozokban eldugva tárolt komáromi
képeslapgyûjtemény digitalizálásának hasznossá-
gáról, technikájáról beszélt.

A témában utolsókén Herczigné Mlakár Er-
zsébet igazgatóhelyettest (megyei könyvtár, Ta-
tabánya) hallgathattuk meg, aki a József Attila
Megyei Könyvtárban folyó ez irányú munkát
ismertette. Szót ejtett honlapunk kialakításáról,
elektronikus könyvtárunk megnyitásáról, a Téka/
Téma címû megyei szakmai folyóiratunk és az
Új Forrás nevû irodalmi, mûvészeti és társada-
lomtudományi folyóirat digitalizálásáról is.

A nap zárásaként bemutatásra került a József
Attila Megyei Könyvtár 2004-es évkönyve.

A IV. ODR-konferencia
Tatabányán

(2004. szeptember 27.)
A Komárom-Esztergom megyei könyvtári hét
hagyományos országos programja a negyedik
alkalommal szervezett ODR-konferencia, azaz az
Országos Dokumentumellátási Rendszerhez tar-
tozó könyvtárak könyvtárközi kölcsönzéssel fog-
lalkozó munkatársainak találkozója. Ebben az
évben már, a megyei önkormányzat és a Nyitra
Megyei Önkormányzat mûvelõdési bizottsága
együttmûködési szerzõdésének értelmében, ter-
mészetesen ezen a tanácskozáson is képviseltet-
ték magukat a nyitrai könyvtárosok.

Kenyéri Katalin, a Nemzeti Kulturális Örök-
ség Minisztériuma könyvtári fõosztályának mun-
katársa szólt az ODR létrehozásának körülmé-
nyeirõl, elmondta, hogy az elmúlt fél évtizedben
két és félszeresére nõtt a könyvtárközi kölcsön-
zések száma. Az eredményeket komoly fejlesz-
tések elõzték meg, évente átlagosan százmillió
forinttal támogatják a rendszer könyvtárait.
Emellett támogatják a könyvbeszerzést, a tele-
matikai fejlesztést, biztosították a postaköltséget
(ebben az évben, sajnos, a keret már kimerült,
ennek oka a könyvtárközi kölcsönzés erõteljes
felfutása és a postai díjak inflációt is meghaladó
növekedése). A következõ években folytatják a

könyvtárak számítógéppel történõ ellátását, hogy
minden könyvtárban legyen internet, és, amennyi-
ben ez lehetséges, ne a dokumentumok utazza-
nak, hanem elektronikusan küldjük az anyago-
kat. (Ennek hátránya, hogy a jelenleg érvényes
szerzõi jogi törvény értelmében az így küldött
dokumentumok csak helyben olvashatók. Ez ter-
mészetesen nem vonatkozik az interneten meg-
jelenõ anyagokra, amelyek korlátlanul letölthe-
tõk és nyomtathatók, igaz, nem is kell õket
könyvtárközi kölcsönzéssel kérni.)

A szerzõi jogi törvényrõl különbözõ fórumo-
kon több ízben volt már szó az elmúlt években,
de a téma – nem utolsósorban a folyamatos vál-
tozások, valamint az európai uniós jogharmoni-
záció miatt – kimeríthetetlen; elsõsorban a má-
solatok készítésénél jelentkeznek a problémák.
Új fogalmak is kerültek a törvénybe, például
nyilvános könyvtár helyett nyilvános szolgálta-
tásokat nyújtó könyvtár, és kimondja, hogy
másolat készítése jövedelemszerzés vagy jöve-
delemfokozás célját még közvetve sem szolgál-
hatja. (Ez elég tág fogalom, nem is mindig egy-
értelmû az értelmezése. Nem haszontalan tehát a
törvény további tanulmányozása.)

Bakonyi Géza a MOKKA/ODR fejlesztésrõl
tájékoztatta a tanácskozás résztvevõit. A legfon-
tosabb feladat jelenleg a technikai háttér biztosí-
tása, hiszen már most több mint kétmillió rekord
az állomány, és átlagban napi négyszáz látoga-
tója van az adatbázisnak. Könnyen megjósolha-
tó, hogy ez az õszi-téli idõszakban folyamatosan
növekszik. A két rendszer párhuzamos mûköd-
tetése nem hatékony, az összeolvasztás minden-
képp indokolt. További tartalmi finomításokra is
szükség van, a katalogizálás pontosításától a
lelõhely-nyilvántartás módosításáig.

Kürti Lászlóné a nemzetközi könyvtárközi
kölcsönzés helyzetérõl beszélt. A munkatársak
egyik gondja a kért dokumentumok azonosítása.
Ehhez több nemzetközi közös katalógust is is-
mertetett az elõadó. (Az egyszerûség kedvéért
javaslom, hogy a kollégák induljanak el a
könyvtar.lap.hu oldalról, ott megtalálják a világ
legnagyobb könyvtárainak katalógusait, és talál-
nak közös katalógusokat is.) Sajnos az informá-
cióáramlás egyik legfõbb akadálya a posta. A
tavalyi átszervezés miatt nagyon sok volt a késés,
ez a könyvtárak közötti kapcsolatokat is rontja. Nõtt
a külföldi kölcsönzések költsége is – az olvasóktól
jelenleg is hatszáz forintot kérünk.
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A tanácskozás végén az aktuális gondokat
beszélték meg a résztvevõk. Ezúton is felhívjuk
a figyelmet arra, hogy a szegedi könyvtár egy
könyvtárnak egyszerre csak hat kötetet kölcsö-
nöz, így a kérések továbbítására nincs is mó-
dunk, minden könyvtár önállóan küldje a kérést,
ha onnan akarja megkapni. Azt is tudni kell, hogy
a Debreceni Egyetemi és Nemzeti Könyvtár már
csak olvasótermi használatra küld el könyvet. Az
a magánvéleményem, hogy a könyvtárközi köl-
csönzés az elmúlt évek alatt – nem utolsósorban
gyorsaságának, megbízhatóságának köszönhetõ-
en – olyan mértékben nõtt, hogy azzal nem tu-
dott lépést tartani a könyvtárak támogatása. Oda
kell figyelni az elektronikus könyvtári lehetõsé-
gekre, a digitalizálási terveknél is fel lehetne
használni az itt szerzett tapasztalatokat, mert a
nehézségek ellenére kiemelten fontos szolgálta-
tásról van szó.

Takács Anna

Látogatás
a Neumann-házban

A XXXIII. könyvtári hetek zárásaként 2004.
október 5-én Komárom-Esztergom megye
könyvtárosai ellátogattak a Neumann-házba.

A szakmai fórumot Bánkeszi Lajosné, a Neu-
mann János Digitális Könyvtár és Multimédia
Központ igazgatója nyitotta meg. Bevezetõjében
röviden beszámolt a Neumann-ház eddigi tevé-
kenységérõl, céljairól és feladatairól.

A fórum ezután az elõre összeállított kérdése-
inkre kapott kimerítõ válaszadással folyatódott.
Kíváncsiak voltunk arra, hogy mit érdemes digi-
talizálni városi vagy megyei szinten, hogyan
készítsünk el egy digitalizálási tervet (mire kell
odafigyelnünk). Ha a digitális terv elkészült,
akkor hogyan kezdjünk neki a munkának? Egy-
általán érdemes-e, szabad-e megfelelõ technikai
háttér és szakmai tudás nélkül bármihez is kez-
deni?

A kétórás beszélgetés során megismerkedhet-
tünk a szövegdigitalizálás folyamatával, annak
nehézségeivel, az azt megelõzõ munkálatokkal,
hardver- és szoftver-feltételeivel is. Hallhattunk
a Neumann-ház dolgozói által szervezett sgml-
és xml-tanfolyam hasznosságáról és a tervezett
új szolgáltatásokról, a Balassi-kiállításról és a
Jeles napokról is.

Látogatásunk több okból is nagyon hasznos
volt. Egyfelõl megismerkedhettünk egy digitális
könyvtárban folyó munkával és annak nehézsé-
geivel. Másodsorban pedig azzal a megnyugtató
érzéssel térhettünk haza, hogy a Neumann-ház
munkatársaitól bármikor segítséget, tanácsot
kaphatunk, ha például egy helyismereti anyag
digitalizálásába kezdünk.

Ábrahám Mónika

Összefoglaló
a Komárom-Esztergom megyei
és a Nyitra megyei könyvtárak
2004. évi együttmûködésérõl

A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat
és a Nyitra Megyei Önkormányzat mûvelõdési
bizottsága által kötött szerzõdésnek megfelelõen
2004-ben több olyan rendezvény volt, amely a
könyvtárakat és könyvtárosokat érintette.

Április 5-én a József Attila Megyei Könyv-
tárban szakmai napot tartottunk, amelynek fõ
célja az volt, hogy a megye, valamint a megyénk-
kel határos nyitrai járás magyar nemzetiségi el-
látást végzõ könyvtárosai megismerjék a könyv-
tári terület stratégiai céljait, annak legfontosabb
feladatait, illetve a megyei könyvtárnak azokat a
szolgáltatásait, amelyek segíthetik a könyvtára-
kat a feladatok megoldásában.

Június 7-én Nyitra megyei könyvtárosok, a
Nyitra megyei könyvtár, a lévai, a topolcsányi, a
komáromi és az érsekújvári regionális közkönyv-
tárak igazgatói és munkatársai látogattak Komá-
rom-Esztergom megye szlovák nemzetiségi köz-
ségi könyvtáraiba, összesen húszan. A könyvtá-
ros delegáció a József Attila Megyei Könyvtár-
ba érkezett, majd a szlovák nemzetiségi könyv-
tári ellátásban részesülõ tardosi, vértesszõlõsi
könyvtárat és a tatabányai városi könyvtár
bánhidai fiókkönyvtárát kereste fel.

Szeptember 20-án a József Attila Megyei
Könyvtárban került sor a XXXIII. Komárom-
Esztergom megyei könyvtári hetek megnyitójá-
ra. Ennek a szakmai napnak a vendége volt Rév-
komáromból a szlovákiai Duna Menti Könyvtár
igazgatónõje, kollégáival együtt.

 Szeptember 27-én a Komárom-Esztergom
megyei könyvtári hetek programjához kapcso-
lódva rendeztük meg az ODR (Országos
Dokumentumellátási Rendszer) negyedik konfe-
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renciáját, ugyancsak a József Attila Megyei
Könyvtárban, amelyre szintén meghívtuk a szlo-
vák kollégákat, hiszen a konferencia egyik elõ-
adásának témája a nemzetközi könyvtárközi
együttmûködés lehetõsége volt.

 Október 4-én Komárom-Esztergom megyei
könyvtárosok látogattak Nyitra megye regioná-
lis könyvtáraiba, Révkomáromba, Érsekújvárra
és Lévára. A könyvtáros delegáció tagjai a szlo-
vák nemzetiségi ellátást végzõ községi könyvtá-
rak és a megyei könyvtár munkatársai voltak,
összesen tizenhatan. Révkomáromban Zsok Gi-
zella, a Duna Menti Könyvtár igazgatója kalau-
zolt bennünket, bemutatta könyvtárukat és szol-
gáltatásaikat. Tolmácsolta a könyvtárosoknak a
Vcielka címû gyermeklap fõszerkesztõjének a
kérését, aki szívesen fogadná és közölné magyar-
országi gyermekek rajzait. A következõ állomá-
sunk Érsekújváron az Anton Bernolák Könyvtár
volt. A könyvtár igazgatója, Szilágyi Márta és
kollégái nagyon sok szeretettel üdvözöltek ben-
nünket, majd a könyvtár bemutatatását követõen
a helyi galéria állandó kiállítását tekintettük meg.
A kora délutáni órákban indultunk Lévára, ahol
Jana Holubcova igazgatónõ és kollégái fogad-
tak bennünket. A szívélyes üdvözlést követõen
az igazgató ismertette a könyvtár rövid történe-
tét és szolgáltatásait. Megtudtuk, hogy a könyv-
tár szolgáltatásai nagyon kedveltek, évente kö-
zel ötszáz rendezvényt tartanak. Megtekintettük
a gyermekkönyvtárat, amelynek kialakítását és
berendezését úgy tervezték, hogy fogyatékos gyer-
mekek is használhatják, majd a szlovák kollégák
büszkeségét, a rámpával ellátott, mozgáskorláto-
zottak számára is használhatóvá alakított fiókkönyv-
tárat. Érdekes és tanulságos volt, amit a szlovák
kollégáknál tapasztaltunk. A könyvtáros delegációt
elkísérte dr. Bárdos István, a Komárom-Esztergom
Megyei Önkormányzat közgyûjteményi és közmû-
velõdési referense, akinek ezúton köszönjük, hogy
mindent megtett azért, hogy anyagilag is lehetõvé
váljon a könyvtárak és könyvtárosok közötti szo-
rosabb együttmûködés.

Október végén került sor a két megye
könyvtáros-bibliográfusainak találkozójára.
Ennek helyszíne a révkomáromi Duna Menti
Könyvtár volt. A tanácskozáson megállapodás
született egymás kiadványainak cseréjérõl,
közös kiadványok elkészítésérõl, illetve egy
közös évkönyv kiadásáról.

Buzer Károlyné

„Parádézó”
gyermekfoglalkozás

Halason
„A könyvtárba mentem,

gyere utánam!”

A fenti figyelemfelkeltõ üzenetet választotta
Bács-Kiskun megyében a kecskeméti Katona
József Könyvtár a bibliotékák népszerûsítésére.

A könyvtár a gyakorlatban is követi a vállalt
szlogent, kollégáink nemcsak az olvasókat buz-
dítják, hanem jó példával elöl járva maguk is ezt
teszik. Az „utazó könyvtárosok” csapata járja a
megye könyvtárait, és a helyi könyvtárakkal
karöltve, közös szervezésben, érdekes elõadások-
ra, játékra hívják az iskoláskorú gyermekeket.

A könyvtári „road show” október 19-én dél-
után a Kiskunhalasi Városi Könyvtárba is elláto-
gatott, ahol EUROPARÁDÉ címmel rendeztek
meg – helyi gyermekkönyvtárosok bevonásával
– egy az Európai Unióval kapcsolatos ismerete-
ket felelevenítõ, játékos hangulatú gyermekfog-
lalkozást.
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A foglalkozás levezetésében a megyei könyv-
tár részérõl Szûcs Margit, Hajdú Ágnes és kollé-
gáik tevékenykedtek.

A játékban a kiskunhalasi Felsõvárosi Általá-
nos Iskola 4–5. osztályos tanulói vettek részt
vegyes korcsoportban, 25 fõs létszámmal.

A választás azért esett az imént említett isko-
lára, mert év közben a könyvtárhasználati órákat
és a könyvtári rendezvényeket szívesen látogat-
ják, aktívan közremûködnek. Örömmel vették a
meghívást a játékra, nagy kedvvel jöttek el hoz-
zánk, és ez a lelkesedés szemmel láthatóan mind-
végig megmaradt a játék folyamán.

Az EUROPARÁDÉ nagyszabású játéksoro-
zat, amelynek feladatai jól ötvözték az uniós és
a könyvtárhasználati ismetereket. Könyvtárunk-
ban öt helyszínen, ötfõs csapatok kialakításával
folyt a játék, amely a megszokott értelemben vett
felkészülést nem igényelt, csupán a résztvevõk
korának megfelelõ általános mûveltséget, tájé-
kozottságot.

Szerepet játszhatott ebben a téma aktualitása
is, hiszen az ország uniós csatlakozása, a külön-
féle nemzetek megismerése, valamint az idegen
nyelvek sokfélesége élénken foglalkoztatja a
gyerekeket.

A legfontosabb alapelv az volt, hogy minden
csapat mind az öt helyszínen próbára tegye tu-
dását, és eközben egymástól jól elkülönített hely-
színeken, egymást nem befolyásolva, önfeledten
játszhassanak.

Állomásonként nagyon változatos, ötletes, a
gyermeki fantáziát megmozgató feladatok vár-
ták a csapatokat. A játékok témái között az iro-
dalom, a mûvészetek, a gasztronómia területei
egyaránt szerepeltek.

A „parádé” végén a szervezõk, megköszönve
a részvételt, jutalomként és emlékként kistáská-
ba rejtett ajándékokkal kedveskedtek a gyere-
keknek. A szellemi táplálék kiegészítéseként
meglepetés csemege várta a résztvevõket a gyer-
mekrészlegen.

Mindenki számára tartalmasan, jó hangulat-
ban telt a délután. Reméljük, a jövõben is ha-
sonlóan sikeres rendezvényeket tarthatunk Kis-
kunhalason, a városi könyvtárban, mindannyi-
unk örömére.

Tóthné Felföldi Zsuzsanna
Kiskunhalasi Városi Könyvtár,

Gyermekrészleg
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A Kovács Máté Alapítvány
ösztöndíj-pályázatának

eredményérõl
A Kovács Máté Alapítvány kuratóriuma 2004 már-
ciusában pályázatot hirdetett a hazai felsõoktatási
intézményekben tanuló, arra érdemes, rászoruló in-
formatikus könyvtáros szakos hallgatók és a könyv-
tári szakterület doktoranduszai rendszeres tanulmá-
nyi támogatására a 2004/2005. tanévre összesen 100
ezer forint értékben. A tanév tíz hónapjára szóló,
havonkénti tízezer forintos ösztöndíjat egy pályázó
nyerhette el. A támogatás feltétele a Kovács Máté-élet-
mû, illetve a professzor tevékenységéhez kapcsolódó
ismeretterületek elmélyült tanulmányozása volt.

A kuratórium Patkósné Hanesz Andrea, az Eöt-
vös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi
Kar Irodalomtudományi Doktori Iskola Könyvtártu-
dományi alprogramjának elsõ éves hallgatója pályá-
zatát ítélte jutalmazásra méltónak. A pályázó fõisko-
lai és egyetemi könyvtár-informatikai tanulmányok
után 1999 augusztusától a Szegedi Tudományegye-
tem Juhász Gyula Tanárképzõ Fõiskola Könyvtártu-
dományi Tanszékén fõiskolai tanársegédként dolgo-
zik, oktatott tantárgyai közé tartozik a dokumen-
tumleírás, a könyvtártan, a számítástechnikai alapis-
meretek, az európai uniós ismeretek és a bevezetés
a könyvtári és információs ismeretekbe. 2001 febru-
árjától könyvtári szakértõ, 2002-tõl könyvtári szak-
felügyelõ. Kutatási területei: a hazai könyvtárügy
mint rendszer kialakulása, felépítése; az érvényben
lévõ könyvtári törvények hatása a könyvtárak min-
dennapi életére; hagyományos és új típusú dokumen-
tumok a könyvtárakban; a gyûjteményszervezés el-
méleti és gyakorlati problémái; könyvtári menedzs-
ment, könyvtári marketing. A pályázó publikációi és
konferenciákon tartott elõadásai ezekre az oktatási-
kutatási területekre épülnek. A kutatási területek egy
része szorosan kapcsolódik a Kovács Máté professzor
által mûvelt szakterületekhez, nem lehet tehát vélet-
len, hogy a Patkósné Hanesz Andrea által 2004-ben
elkezdett doktoranduszi tanulmányok Kovács Máté
mûvelõdés- és könyvtárpolitikusi pályájának elem-
zését célozzák meg a következõ alapgondolatra épít-
ve: „Kovács Máté pályájának, a tudós professzor
nagyhatású alakjának ismertetése a XXI. században
mindenképpen fontos, hiszen a XX. század ‘90-es
éveiben megindult, a könyvtárügyet érintõ változá-
sokban az õ személyiségének, gondolatainak tovább-
élése kimutatható. Jelentõs változáson ment keresz-
tül a könyvtárügy szabályozása, a könyvtárosképzés
elméleti és gyakorlati tananyagának rögzítése, kredit-
alapúvá tétele, a könyvtáros szakma felértékelõdése,

a tudós könyvtárosok szerepének megerõsítése, az
informatikai kihívások mellett a könyv és az olvasás
megmaradásának igénye, az információáramlás ha-
tékony megteremtése, melyek ma is aktuális felada-
tai a könyvtárügyet, könyvtárat, könyvtárosképzõ
helyet vezetõknek és a könyvtárosoknak. Ezt fogal-
mazta s valósította meg Kovács Máté, az adott kor
politikai, gazdasági, technikai, kulturális helyzetét
figyelembe véve” (részlet a pályázó doktori dolgo-
zatának témavázlatából).

A díj átadásakor Tóth Gyula elnök köszöntõ sza-
vai után a kuratórium tagja, az alapítvány létrehozó-
inak egyike, Kovács Ilona értékelte a beadott pályá-
zatot. Összefoglalójában a következõket emelte ki:
„A pályázat az egyetemi könyvtárosi tanulmányok
és ennek keretében egy kutatási terv megvalósításá-
hoz kívánt ösztöndíj-támogatást nyújtani. A készülõ
munka sikerének záloga egyrészt a pályázó emberi
és szakmai kvalitása, másrészt a benyújtott kutatási
tervezet minõsége. Patkósné Hanesz Andrea mind-
két szempontból érdemesnek mutatkozott a pályázat
elnyerésére. A jelenleg PhD tanulmányait folytató
pályázó szakmai önéletrajzában bemutatott pályakép
a tiszteletreméltó kitartás és törekvés, a munkával
szerzett eredmény képe. A több mint egy évtizedet
átfogó periódus szakmai szempontból a folyamatos
önképzés, az igényes és koncepciózus építkezés szép
példája; a tehetség, a széles körû érdeklõdés és a
szorgalom szerencsés találkozása. A több diploma
megszerzése mellett a könyvtári szakterületen fõis-
kolai oktatóként és szakértõként, illetve szakfelügye-
lõként is értékesíti tudását. A Kovács Máté munkás-
ságának feldolgozására benyújtott pályázata nagy-
vonalú terv, amelynek végleges szerkezete és hatá-
rai a kutatómunka során bizonyára tovább formálód-
nak. A feltáró munka vezérlõ szempontja azonban
máris ígéretes, hiszen Kovács Máté munkásságának
egyik fõ erõsségét, a rendszerszerû megközelítést és
a távlatos gondolkodást emeli ki.

A tervezet a teljes életmû áttekintésére törekszik,
hogy a saját korában képviselt értékeit mutassa be,
de elemzõ munkája során azokra az elméleti és
könyvtárpolitikai törekvéseire kíván hangsúlyt he-
lyezni, amelyek Kovács Máté életmûvét jelen ko-
runkkal is összekapcsolják. Az ösztöndíj-támogatás
felhasználását bemutató részletes terve a pályázó
átgondolt munkamódszerébe enged betekintést, az
ösztöndíj célszerû hasznosítását és a kutatás eredmé-
nyességét garantálja.”

Patkósné Hanesz Andrea doktoranduszi kutatása-
inak eredményeit az alapítvány 2006-ban, a Kovács
Máté születésének 100. évfordulójára tervezett meg-
emlékezések alkalmával szeretné hasznosítani.

Hangodi Ágnes
kuratóriumi titkár
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Külhonból jelentjük

Az Európai Unióról szóló
tájékoztatás
és az olvasók képzése
Beszámoló egy portugáliai
tanulmányútról
(2004. október 3–10.)

Az Európai Unió Leonardo da Vinci mobilitási
programjának elsõ fázisában, sikeres pályázatuk
eredményeként (HU/04/EX/425.), a Szegedi Tu-
dományegyetem Mezõgazdasági Fõiskolai Kara,
a Bethlen Gábor Református Gimnázium és a
Szolnoki Fõiskola könyvtárosai – Palotás János
intézményfejlesztési projektmenedzser mint ko-
ordinátor vezetésével – egyhetes portugáliai ta-
nulmányúton vettek részt. A teljes, közel kétéves
program végrehajtásában összesen nyolc magyar
(hat felsõoktatási, egy középiskolai és egy közmû-
velõdési könyvtár) és négy külföldi intézmény
(Universidade dos Açores, Angra do Heroísmo,
Portugália; Katholieke Hogeschool Kempen, Geel,
Belgium; University of Kuopio, Kuopio, Finnor-
szág; Ecole Superieure d’Agriculture d’Angers,
Angers, Franciaország) mûködik együtt. A pályá-
zat célja, hogy segítse a résztvevõket az Európai
Unióról szóló sokrétû és széles körben hozzáfér-
hetõ tájékoztatás módszereinek és forrásainak
kialakításában, továbbfejlesztésében. Továbbá
megfelelõ tanagyag összeállításával tegye lehe-
tõvé a könyvtári felhasználók, az olvasók képzé-
sét, hogy elsajátíthassák a hagyományos és fõ-
ként az elektronikus információk közötti önálló
tájékozódás képességét. Hogy informatikai kész-
ségeik fejlesztésével megteremtõdjenek az egész
életen át tartó tanulás alapjai, rendelkezzenek az
ehhez szükséges kulcskompetenciákkal, amelyek
ismerete ma már elengedhetetlen az önképzés, a
munkavégzés eredményes folytatásához.

Heinz Mandl professzor egymásra épülõ kom-
petenciák kialakítását látja szükségesnek: 1. tech-
nikai kompetencia, 2. az információk közötti
eligazodás kompetenciája, 3. szociális és kom-
munikációs kompetencia, 4. az egyéni és a de-

mokratikus orientáció kompetenciája.1 A cél,
hogy egyre többen – diákok, tanárok és vállal-
kozók, vagyis a könyvtárhasználók – rendelkez-
zenek az elektronikus írástudás képességével:
kezelni, értékelni és alkalmazni tudják az infor-
mációkat. Az Internet ma már hihetetlenül nagy
mennyiségû anyagot tartalmaz; az igazi ismere-
tet itt a keresési stratégiák, a keresés logikája és
módszertana jelenti. Olyan technikák elsajátítá-
sa, amelyek csökkentik a keresés zajosságát, hogy
a felhasználó minél rövidebb úton juthasson a
releváns ismerethez. Az „ollózással” elõállított
dokumentum is értékes, hiszen megszerkesztõje
önálló szellemi tevékenységet végez (válogatás-
sal és értékeléssel), különösen, ha több helyrõl
és szempontból közelít tárgyához. Az informá-
ció rögzítése és elõállítása is legalább ennyire
fontos, hiszen ez is valódi értéket teremt: eddig
még el nem érhetõ ismereteket rögzít elektroni-
kus formában, továbbá önálló véleményt, alko-
tást, tanulmányt hoz létre. A rögzítésben a leg-
fontosabb a csak helyileg rendelkezésre álló is-
meretanyag közzététele – közhasznú, iskolai,
tudományos stb. –, ugyanis ezt csak az adott
helyen lehet elkészíteni. Ezek az ismeretek fel-
hívják a figyelmet a lokalitás értékeire, hordoz-
zák a hely szellemét, megismertetik sajátos kul-
túráját. Ugyanakkor a sokoldalúan felhasználha-
tó, jól kereshetõ, interaktív, hipertext rendszerû
dokumentumok készítése is kiváló alkalom az
önmûvelésre.

A fejlesztések egyik legfontosabb területe –
mint azt a Portugáliában tapasztaltak is megerõ-
sítik – az új követelményeknek megfelelõ, az
információs és kommunikációs technológiát al-
kalmazó könyvtárfelfogás, amelyben a biblioté-
ka nem pusztán a dokumentumok tárháza. A
számítógépekkel felszerelt könyvtár – fajtájától
lényegében függetlenül, lehet iskolai, egyetemi,
közmûvelõdési – központi tartalomszolgáltató
hellyé válik. Tanulási, önképzési, információs
médiaközponttá, ahol a könyvek és az elektroni-

1 Komenczi Bertalan: On-line. Az információs társa-
dalom és az oktatás. In: Új Pedagógiai Szemle 1997. 7-
8. szám http://www.oki.hu/upsz/1997-07
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kus médiumok világa – a Gutenberg-galaxis és
a Neumann-univerzum – egymást kiegészítve,
erõsítve segíti a felhasználók munkáját.2 Világ-
szerte óriási erõfeszítéssel folyik a mûvelõdés
lehetõleg teljes emlékanyagának, a tudomány, az
irodalom, a zene, a képzõmûvészet alkotásainak,
a történelem forrásainak digitalizálása. A kivá-
lasztottak magukévá tehetik a világkönyvtár és a
képzeletbeli múzeum végtelen gazdagságát.

Az adatokkal való azonnali rendelkezés azon-
ban még nem jelent automatikusan tudást is. Na-
gyon fontos megállapítást fogalmaz meg Jürgen
Mittelstrass filozófus: „Az információs szuper-
sztráda feltételezi az ítélõképességet és az önál-
ló, kritikus gondolkodást, azonban éppen ezeket
nem alakítja ki. Valószínûleg ez lesz a fõ prob-
lémánk.” Az információözönben való biztos el-
igazodáshoz fejlett kritikai érzék, józan ítélõké-
pesség és stabil értékrend szükséges. Érdemes a
könyvtár kitüntetett helyzetét felhasználni arra
is, hogy az analóg és a digitális tartalomhordo-
zók igényesen válogatott értékmintát, intellektu-
ális, esztétikai és etikai orientációs pontokat
mutassanak be.3 Az igazi tudás: amikor többet
tudunk, mint amennyit tanultunk. „A ma és hol-
nap információs robbanásával az elektronikus
adatfeldolgozás és kommunikációs hálózatok
viszonyai közepette is csak mûvelt fõk birkóz-
hatnak meg. Az információs technológia tökéle-
tes kezelése nem látszik lehetségesnek a kulturá-
lis örökség értõ átvétele nélkül.”4 A feladat te-
hát: meg kell határozni azokat a tartalmi köve-
telményeket, amelyekre az információs társada-
lomban szükség lesz, s ezeket be kell építeni az
oktatás rendszerébe.

Elõször egy lisszaboni fõiskola könyvtárát
(Biblioteca Francisco Pereira de Moura – Uni-
versidade Técnica de Lisboa, Instituto Superior de
Economica e Gestão, www.iseg.utl.pt) látogattuk
meg, amelyik az Európai Unióról szóló külön-
gyûjteménnyel is rendelkezik. A kereskedelmi
fõiskola bibliotékáját 1913 körül alapították,

kezdetben hatszázötven kötettel. Ezt az évek
során gyarapították, így az ország jelentõs könyv-
tárává vált, elsõsorban a matematika, a gazda-
ság- és a társadalomtudományok területén. A
publikációk „világbankjaként” mûködik. Infor-
mációs rendszere helyi adatbázison alapul, és
különbözõ nemzetközi rendszerekhez kapcsoló-
dik (on-line és CD-ROM). Új, intelligens épüle-
te ötszintes, 3577 négyzetméter területû, a leg-
modernebb technológiával felszerelve: nyilvános
és belsõ használatú, biztonsági liftek, légkondi-
cionálók, mágneskártyás dokumentumvédelem és
videolánc.

Az Európai Dokumentációs Központ – töb-
bek között – a folyóirat-olvasóval együtt az elsõ
szinten van. A másodikon a számítógépek, a ter-
minálok, a könyvolvasó terem és a posztgradu-
ális képzés kapott helyet. Fizetõs szolgáltatása-
ik: információkeresés, statisztikai adatok, külön-
bözõ bibliográfiák összeállítása, témafigyelés.
Fõbb adatbázisaik: gazdasági és menedzser bib-
liográfiák – ezerkétszáz folyóiratcím CD-ROM-
on, illetve interneten. Teljes szövegû adatbázi-
sok, on-line statisztikai információk Portugáliá-
ról, és elsõsorban üzleti, piaci, gazdasági anya-
gok különbözõ forrásokból. A Kongresszusi
Könyvtár osztályozási rendszerét használják,
kiemelten a társadalomtudományok (H osztály)
közgazdaságtudományi körébõl érhetõk el a do-
kumentumok. Az Európai Unióval kapcsolatban
sokféle dokumentumtípus között kell tájékozód-
ni, és ami szokatlan, hogy a hagyományos nyom-
tatványfajták – könyvek és folyóiratok – nem a
leggyakoribbak, mert ezeknek viszonylag nagy
az átfutási idejük. Itt pedig a naprakészségnek,
az aktuális információnak van igazán értéke,
hiszen minden határidõs, méghozzá jogvesztõ
hatállyal, tehát aki késik, az lemarad, nem ver-
senyképes, sõt nem is létezik. Így az egyéb do-
kumentumtípusok válnak igazán fontossá: prog-
ramok, statisztikák, gazdasági és kutatási jelen-
tések, jogtárak, törvényértelmezések stb. Ez az
anyag külön térrészben található, ami a tájékoz-
tató könyvtáros segítségével vagy önálló kere-
séssel vehetõ igénybe.

Lisszabonból kétórányi repülés után érkeztünk
meg Terceira szigetére. Az Azori Egyetemet
(Universidade dos Açores, www.uac.pt) 1976-
ban alapították három campussal. Terceirán,
Angra do Heroísmóban két szak – mezõgazda-
sági és pedagógiai – található, ötvennyolc tanár-

2 Komenczi Bertalan: Hiányzó láncszem? Virtuális
mezovilág: az iskolai könyvtár. Kézirat, 1998. http://
www.ektf.hu/rendezv/agria98/komenci/eloadas.htm

3 Komenczi Bertalan: On-line. Az információs társa-
dalom és az oktatás. In: Új Pedagógiai Szemle 1997. 7-
8. szám http://www.oki.hu/upsz/1997-07

4 Nyíri Kristóf, 1990. Idézi Fülöp Géza: Az informá-
ció, 210–214. ELTE Könyvtártudományi  Informatikai
Tanszék, Budapest, 1996. 248. p.
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ral és nyolszáz hallgatóval, akik mezõgazdasági,
állattenyésztõi, környezettudományi, élelmiszer-
tudományi és pedagógiai diplomát kaphatnak.

A részleg szakkönyvtárának (www.angra.
uac.pt/cah/biblioteca/bibliote.htm) mérete a szük-
ségletekhez igazodik: a 140 négyzetméteren két,
összesen 84 férõhelyes tanulószoba, olvasóterem,
kölcsönzõhely (helyi illetve könyvtárközi) és
raktár kap helyet. A 7954 cím többségét (7005)
a szakirányú Ceres adatbázis adja (monográfiák,
folyóiratok, disszertációk és szakdolgozatok),
amit speciálisan az agrártudományok részére
kifejlesztett, a nemzetközi együttmûködést segí-
tõ osztályozási (AGRIS/FAO System) és doku-
mentum-leíró nyelv – a Babinat szoftver és az
AGROVOC formátum és tárgyszórendszer –
kezel. Ezt egészíti ki még a „b-on” (www.b-on.pt)
– immár az információs társadalom új formájá-
nak megfelelõen –, az interneten közvetlenül el-
érhetõ 3500, többnyire teljes szövegû publikáci-
ót tartalmazó tudásbázis, továbbá az E-bookshop
(www.bookshop.eu.int), illetve a kiadók adat-
bázisai, amelyek hozzáférhetõvé és kereshetõ-
vé (EUROVOC) teszik az EU-dokumentációt
is. Itt szervezett formában nem folytatnak
könyvtárhasználói képzést, mert az a tapaszta-
lat, hogy a hallgatók már a középiskolából
megfelelõ információtechnológiai ismerettel és
készséggel érkeznek. Szükség esetén azonban
lehetõség van egyéni konzultációra a tájékoz-
tató könyvtárossal.

Különösen kimerítõ elõadást és hatalmas
mennyiségû anyagot kaptunk az Európai Unió
információs rendszerérõl, felépítésérõl és téma-
köreirõl. A Carrefour network az EU informá-
cióközvetítõ hálózata, fóruma. A közösségek szí-
vét jelentik találkozási és beszélgetõ pontjai, ahol
– multidiszciplináris megközelítésben – az EU és
a vidéki központok közötti interaktív infokom-
munikáció segítségével jól lehet tervezni és új öt-
leteket felvetni (http://www.europa.eu.int/comm/
relays/carrefours/index_en.htm). Az elsõ Carre-
fourokat 1989-ben próbálták ki, azóta emelkedik
a számuk. 2001 végére százharmincat hoztak
létre, hogy az információáramlás az EU kommu-
nikációs aktivitását elõsegítse.

Az öt legfontosabb célkitûzés: 1. Általános
EU-információk elkülönítése. 2. Tájékoztatás és
szervezés az EU programjairól. 3. Párbeszéd és
együttmûködés a társadalmi és gazdasági élet
kulcsfiguráival. 4. A közösségen belüli tapaszta-

latok és a különbözõ információk cseréje. 5.
Gondoskodás az információk visszacsatolásáról.

Miért, kikért van? 1. Az általános, nyilvános
és a speciális csoportok közötti információk cse-
réje. 2. Helyi egyesületek. 3. Szociális és gazda-
sági szervezõdések. 4. Helyi önkormányzatok.
5. Iskolák és a helyi média. 6. Egyéb csoportok,
beleértve a gazdálkodókat is.

Módszerek: véleménynyilvánítás, hírlevelek,
együttmûködés a helyi újságokkal, rádió- és té-
véállomások, internet, kiállítások, dokumentáci-
ós központokon keresztül, helyi iskolák, szemi-
náriumok, találkozók és megbeszélések.

A host szervezéséhez jelentõs helyi tapaszta-
lat és politikai tájékozottság szükséges. A mû-
ködõ szervezeteknek zárt láncot kell alkotniuk,
és kapcsolatot kell tartaniuk a nemzeti és a regi-
onális közigazgatással. Technikai és dokumen-
tációs eszközeiket nyilvánossá kell tenniük, hogy
mindenki szabadon hozzáférhessen a közösség
adatbázisaihoz, például a hivatalos újsághoz,
hogy évenként találkozókat szervezhessenek, és
ezeket finanszírozzák is. Fõ tevékenységi terüle-
teik: a decentralizáció, a promóció, a nyilvánosság
informálása, a fenntartható fejlõdés elõsegítése.

További információs oldalak: az IPE – EU-s
infopontok a városokban (http://www. europa.eu.
int/comm/relays/ipe/index_en.htm); nemzeti in-
formációs központok (jelenleg három fõváros-
ban, Lisszabon, Párizs Róma) – tájékoztatnak,
felkészítenek, kapcsolatot tartanak, válaszolnak
a kérdésekre, háttérdokumentációkat biztosítanak
(http://www.europa.eu.int/comm/relays/centres/
index_en.htm); Európai Dokumentációs Központ
– segíti az egyetemeket, az oktatásfejlesztés és a
kutatás EU-integrációját (http://www.europa.
eu.int/comm/relays/edc/index_ en.htm); Euro Info
Központok hálózata – üzleti információs centru-
mok, kulcs az európai piachoz. 1987-tõl mûkö-
dik, jelenleg a hálózat 274 irodából áll, célja a
kis- és középvállalkozások támogatása (http://
www.europa.eu.int/comm/enterprise/networks/
eic/eic.html).

A legfontosabb oldalak: http://www. europa.
eu.int/index_hu.htm, ahol négy fõ csoportba oszt-
va találhatóak az Európai Unió témái, a tevékeny-
ségi területek (például az információs társadalom
anyagai, www.europa.eu.int/pol/infso/index_
hu.htm), az intézményrendszer (például az Európa
Parlament, www.europarl.eu.int/home/default_
hu.htm), az EU-dokumentumok (például a jog-
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gyakorlatról, www.europa.eu.int/eur-lex/hu/
index.html) és a különbözõ szolgáltatások. Két
példa az utóbbiból. Az Európa Direkt az Euró-
pai Unióval kapcsolatos kérdésekre segít választ
találni (www.europa.eu.int/europedirect/index_
hu.htm). A „Párbeszéd az állampolgárokkal”
oldalon: „Részletes, hasznos információkhoz
juthat az EU-t és a belsõ piacot illetõ jogaival és
lehetõségeivel kapcsolatban, továbbá tanácsot
kaphat arra vonatkozólag, hogy a gyakorlatban
hogyan élhet ezekkel a jogokkal. Bõvebben ér-
tesülhet például az életrõl, a munkavállalásról és
a tanulásról egy másik EU-országban” (www.
europa.eu.int/citizensrights/index_hu.cfm).

További fontos, speciális oldalak: Az EBN az
EU non-profit üzleti innovációs központjának
hálózata – gazdaságfejlesztés, vidékfejlesztés,
amihez üzleti „köldökzsinór” szolgálat kapcso-
lódik, a vállalkozók inkubátora, amelyik gondoz-
za a kezdõ üzletembereket (http://www.ebn.be,
http://www.cordis.lu/incubators/, http://www.
cordis.lu/contacts/). Az EBAN is non-profit tár-
sulás, az „angyali” üzletemberek tanácsadó há-
lózata a kockázatmentes befektetési lehetõsé-
gekrõl, tapasztalatokról (http://www.eban.org).
Az ENWHP témája az EU egészséges munka-
erõpiaca, a munkahelyi egészségvédelem, a
közegészségügy és a szociális intézmények
kapcsolata (http://www.enwhp.org/home/
index.php). Az EURODESK: EU-asztal – az
oktatásügy és a kultúra aktualitásai fiatalok-
nak (http://www. eurodesk. org).

Az EUROGUIDANCE – EU-kalauz, ami össze-
köti az EU-t; ilyen a Leonardo-program is. Az
oktatás, az ifjúság és a munkakapcsolatok segíté-
sére 31 országban 65 központja van (http://www.
euroguidance.org.uk). Az EURYDICE – az ok-
tatási információk hálózata, az ENSZ és az
EU oktatási minisztériumainak együttmûködése;
adatbázisa az EURYBASE, amelyben az EU
oktatási rendszereirõl is tájékozódhatunk (http:/
/www. eurydice.org). A NARIC – a Socrates és
az Erasmus programokban a szülõk és a tanárok
segítik, közvetítik a diákok mobilitását az EU-
ban, illetve a diplomák elismerését a felsõokta-
tásban (http://europa.eu.int/comm/education/
index_en.html).

Az IRCNETWORK – EU-hálózat az új tech-
nológiákról, azok átvételérõl: technikai kooperá-
ció, licenc, konzorciumok, befektetés (http://
irc.cordis.lu).

Bõ félórás repülés után érkeztünk meg az
Azori Egyetem központjába, São Miguel szige-
tére, Ponta Delgadába, ahol – 208 tanárral és
2412 hallgatóval – hét szak mûködik: közgazda-
ságtan, biológia, matematika, geológia, történe-
lem, nyelvészet, mûszaki tudományok. Az egye-
tem hetvenezer kötetes központi könyvtárát
(www.sdoc.uac.pt) 2003-ban vették használatba.
Az épület eleve bibliotékának készült, így a leg-
modernebb építészeti megoldásokat tartalmazza,
ami a betont és az üveget részesíti elõnyben, és
minden teret a funkcionalitás szempontjának
rendel alá. Fontos az épület megközelíthetõsége,
akadálymentessége. Ezért lett fõ jellegzetessége
és egyben középpontja is a hosszanti irányban
keresztülfutó lejtõs folyosók rendszere. Ez egy-
ben a nagy szabadpolcos rendszer használható-
ságát, a könyvek gyors szállítását is lehetõvé
teszi, amit az alagsorban tömör raktár és könyv-
lift egészít ki. Ötletes és hasznosítható, szemlé-
letformáló megoldást láttunk a felhasználói te-
rek kialakításának sokféleségére. Megtalálható itt
a hagyományos olvasóterem egyedi világítással,
vannak csoportmunkák, szemináriumok tartásá-
ra szolgáló kisebb helyiségek, természetesen
információs pontokkal felszerelve. Ugyanakkor
– újszerûen – az egyéni tanulás csöndjét is biz-
tosító fülkéket alakítottak ki egyedi világítással
és számítógépes csatlakozási lehetõséggel. Az
újdonsághoz – ami szinte törvényszerû – terve-
zési hiba is társult, mert nem gondoltak a kis tér
megfelelõ szellõzésére, amit majd ezután kell
megoldani.

Több mint kétórás, alapos és mindenre kiter-
jedõ látogatást tettünk a szigetek legnagyobb,
többszintes közmûvelõdési könyvtárában (Biblio-
teca Pública e Arquivo Regional, Ponta Delgada,
(www.bparpd.pt), ami szintén eléggé új és im-
pozáns belsõ terekkel rendelkezõ épület. A mu-
zeális értékektõl – a legrégibb dokumentum egy
XV. századi portugál nyelvû, a szigetek történe-
térõl szóló pergamen kódex, különleges ritkaság
egy szépen restaurált XIX. századi Tóra-tekercs
– a modern könyvtár kellékeiig minden megta-
lálható itt. Színjátszó- és kézmûves-szobák a
gyerekeknek, multimédiás számítógépek, hang-
és filmtárak. A látogatót a világkultúra nagyjai-
nak névsora fogadja Buddhától Dosztojevszki-
jen keresztül Einsteinig, ami a delphoi jósda
görög – „Ismerd meg önmagad!” – és János
evangéliumának latin nyelvû mondatával – „Kez-
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detben volt az Ige, és az Ige Istennél volt, és
Isten volt az Ige.” – kiegészülve mutatja, hogy
az Atlanti-óceán közepén is Európában vagyunk,
igaz annak legnyugatibb pontján. A könyvtár
igazi kincseit a szigetek és az ország történeté-
ben is kiemelkedõ, többnyire a XIX-XX. század
fordulóján élt személyiségek különgyûjteményei
alkotják, melyek eredeti bútorokban, szépen ren-
dezett kiállításon tekinthetõk meg. Többek kö-
zött itt látható Portugália elsõ köztársasági elnö-
kének gazdag könyvtára is. Továbbá egy
Camoes-rajongó bibliofilnek és hazafinak a gyûj-
teménye, aki a portugál irodalom legnagyobbja,
a XVI. századi reneszánsz költõ fõ mûvének (Os
Lusiadas, 1572) összes kiadását igyekezett be-
szerezni, hiszen A Luziádok vergiliusi szerkezet-
be fogalmazott nemzeti eposz. „Elmés Ulisznek,
jámbor Aeneásnak / Hajóskalandja helyt hátrább
keressen, / Gyõzelmi híre Nagy Sándor s
Trajánnak / Lantom szavára elnémúlva lessen: /
Mert, Hab- s Hadúr melynek meghódolának, / A
luzitán hõs lelket zengi versem. / A régi Múzsa
szûnjön énekével! / Itt más, magasb erény
emelkedék fel.” (Elsõ ének 3.)5 Hõse Vasco da
Gama és maga a portugál nemzet, Lusitania fiai,
akiknek világraszóló tengeri és kulturális dicsõ-
ségét magasztalja. Elbeszéli, hogyan jutott Vasco
da Gama különbözõ szárazföldi és vízi kalandok
után Indiába, amit hazájának meghódított.

A kulturális programok keretében vendéglá-
tóink szinte mindenhova elkísérve mutatták meg
lakóhelyük, Terceira és São Miguel gyönyörû,

metafizikus tájait, a vulkánok szigeteket teremtõ
természeti csodáit, az épített környezet szépsé-
geit. Beszéltek a hely történelmérõl, sajátos kul-
túrájáról, a jelen gondjairól és örömeirõl. Körbe-
jártuk Terceira szigetét, több helyen megállva az
óceán partján, megcsodálva a vulkanikus part-
szakaszt, ami a forró láva és a hideg óceánvíz
sistergõ, õselemeket mozgató kozmikus találko-
zásának pillanatát rögzíti: amikor a tûz vízbe
fagyva dermedt kõvé. Majd a sziget belsejében,
egy kráterben kialakult cseppkõbarlangban (Algar
do Carvão) tettünk ámulatba ejtõ sétát. São
Miguel szigetén a hatalmas krátervölgyekben
kialakult tavak fenséges látványában gyönyör-
ködtünk, megfigyeltük az aktív geológiai tevé-
kenység nyomait: a fortyogó, bugyborékoló isza-
pot és a forró vizes kigõzölgéseket, majd
Furnasban megkóstoltuk a forró földben fõtt helyi
ételspecialitást, a cozidot. A programban részt
vevõk személyes ismeretségen alapuló szakmai
kapcsolatokat építettek ki. Ismereteink mélyül-
tek, újabb szemléletmódokra, világérzékelésre és
kultúrára csodálkoztunk rá. Ennek és a többi
tanulmányút tapasztalatainak összegzésével ké-
szül majd el és jelenik meg különbözõ adathor-
dozókon (házi sokszorosítás, web, CD-ROM) az
Európai Unióról szóló tájékoztatásnak és a fel-
használók képzésének megújítását szolgáló ok-
tatási anyag.

A kiutazás legfontosabb észrevétele, hogy a
meglátogatott könyvtárak szinte mindegyike új
volt, tavaly vagy néhány évvel korábban adták
át. Továbbá részt vettünk Terceira szigetén,
Angra do Heroísmóban a mezõgazdasági kar új
épületének alapkõletételén. Ebbõl következik,
hogy a szemlélet a legfontosabb tapasztalat, ami
a nehézségek közepette sem azon tépelõdik, hogy
miért nem lehet valamit elérni, hanem – éppen
ellenkezõleg –, hogy a gondok ellenére hogyan
lehet mégis megvalósítani. A továbblépés lehe-
tõsége, hogy hasonló szakmai programok meg-
valósításával részesei lehessünk a folyamatos
önképzésnek, az egész életen át tartó tanulásnak,
hogy megfelelhessünk Németh László program-
adó szellemi elvárásának és erkölcsi parancsá-
nak: „A Sors erõsebb az embernél, de az ember
több a sorsánál.” Ezért kell a gályapadból is
laboratóriumot építeni, mert „a tudás, érdeklõ-
dés: nem öncélú dolog, annak alkotókedvvé vál-
va, az ország testébe kell beépülnie”.

Simon Ferenc

 ~

5 Camoens Luziádája. Ford. Greguss Gyula, Buda-
pest, Atheneum, 1874. 2. kiad., 378 p.
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Felfedezések, évfordulók,
emlékmûvek Európa

nyugati végein
Ultimae fines – Legvégsõ határok

„akik nem szálltak még tengerre…,
a világnak csak a felét látták.”

(Jean de Léry)

Fernand Braudel szerint a mediterrán félszige-
tek „a történelem elsõ személyiségei” – szorosa-
ikban nem egyszer dõlt el Európa sorsa. A ten-
gerrel mindig is misztikus kapcsolatban voltak,
visszanyúlva a történelem elõtti idõkig, érezték
és érzékelték a mélységek és távolságok csábítá-
sait. A partok rajzolata jelentõsen befolyásolta a
tenger és a szárazföldi ember kapcsolatait.

„Az Óceán felé forduló három kelta földfok –
a cornwalli Land’s End, a francia Finistere Bre-
tagne-ban és a Finisterre-fok Galíciában – a
napnyugat felé vándorló népek végállomásának
hivatását töltötte be” – mondja Michel M. du
Jourdin. [Európa és a tenger. Bp. Atlantisz Ki-
adó, 1996. p. 29. (Európa születése)]

Európa legnyugatibb partjainál különös jelen-
tõséget kap a látóhatár végtelenje, a határtalan,
ködbeveszõ víz, a tengerek és az óceán találko-
zása. Mert „volt ott valami, ami nem volt” –
mondaná Esterházy Péter… Mármint a száraz-
föld elképzelhetõ lehetõsége. Ez mindig nagy
kihívás lehetett! A ma ismert világ nagy és tuda-
tos felfedezõi a portugál és a spanyol hajósok
voltak, a XV–XVI. század a felfedezések nagy
idõszaka volt Európában.

Lisszabonban, a Tejo partjánál, ennek állít
emlékhelyet a Padrao dos Descobrimentos, a
felfedezések emlékmûve, amelyet Tengerész
Henrik (Algarve tartomány kormányzója, I. Já-
nos király fia) halálának ötszázadik évfordulójá-
ra állítottak 1960-ban. A karavella (vitorláshajó)
formájú, 52 méter magas emlékmû elsõ alakja
Tengerész Henrik, vonásait megörökítette a Szép-
mûvészeti Múzeumban (Museu Nacional de Arte
Antiga, Lisszabon) egy egész falat betöltõ, gyö-
nyörû szárnyas oltár, Szent Vince hódolata bal
középsõ panelje (1467–1470), a portugál festé-
szet büszkesége. A felfedezõk sorában természe-
tesen ott találjuk Vasco da Gamát, aki 1498-ban
kerülte meg a Jóreménység fokát és jutott el ké-

sõbb Indiába. Dicsõséges útjainak Luís de
Camoes (aki az emlékmû másik oldalán kapott
helyett) állít emléket az Os Lusiadasban, a
Lusiadák szépséges eposzában. Ennek a külön-
leges mûnek érdekes magyar vonatkozása van,
két helyen is hivatkozik a portugál királyi család
magyar eredetére, ami közkedvelt és hízelgõ
„tévedése” volt a XVI. századi portugál lovagre-
gényeknek.

A III. ének 25. verse szerint (A Lusiadák /
ford. Hárs Ernõ. Mundus Magyar Egyetemi Ki-
adó Bp., 1997.)

„Közöttük Henrik (egy magyar királynak
volt a második derék fia, mondják)
Portugáliát kapta” (p. 123.)

VIII. ének 9. verszaka:
„Mi magyarnak tekintjük õt, de mások
úgy vélik, Lotharingia sarja.” (p. 267.)
Errõl történik említés Dom Henrique király

sírfeliratán a bragai katedrálisban is, valamint
több XVI. századi portugál lovagregényben.
Árpádházi Szent Erzsébet portugáliai kultusza is
arra utal, hogy ismertek, sõt elismertek a ma-
gyar vonatkozások, kapcsolatok, és rokonszenv
kíséri a hasonló sorsból fakadóan (a keresztény-
ség keleti bástyájaként) törökellenes harcokat
vállaló magyarok sorsát. A Luzitánok motívuma
pedig bekerült a magyar irodalomba is (l.
Luzitánok dala).

Vasco de Gama és Camoes ma együtt alussza
örök álmát Lisszabon Alfama negyedében, a
Santa Engrácia templom égbeszökõ kupolái alatt,
a nemzeti pantheonban, Tengerész Henrik társa-
ságában, egy félelmet nem ismerõ kornak állít-
ván emléket.

Délebbre, az Ibériai-félsziget külsõ ívén ma-
radva, az óceánra nézõ Cádizi-öbölben, Palos de
la Fronterában (Huelva), a Rio Tinto torkolatá-
nál a spanyolok állítottak emléket a nagy felfe-
dezõ és kiváló szervezõ, Cristóbal Colón, Ko-
lumbusz Kristóf emlékének, Amerikába jutásuk
ötszázadik évfordulóján, 1992-ben. Egy giganti-
kus Kolumbusz-szobor mellett (Getrude Whitney
alkotása), a volt kasztíliai királyi kikötõben
(Muelle de las Carabelas) állították ki Kolum-
busz három hajójának mását, egy szép szabadté-
ri skanzen és egy kis, ügyesen válogatott múze-
um társaságában. A genovait, mert Kolumbusz
ott született, elhivatottsága mellett a szerencse is
segítette, összehozván õt a Pinzón fivérekkel.
Martin Alfonso Pinzón széles körû asztrológiai
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és földrajzi ismeretei miatt nagy tekintélynek
örvendett, a tengeri hajózásban és tájékozódás-
ban használatos mûszerek és módszerek kiváló
ismerõje volt, egyben pedig földije a La Rabida
nevû ferences monostor elöljárójának, Antonio
de Marchena szerzetesnek, aki szintén tudós
kozmológus és asztrológus hírében állt, ráadásul
Kasztíliai Izabella gyóntatója volt. A ferences
atya – számításaival és teológiai felkészültségé-
vel – abban is segített, hogy Kolombusz meg-
gyõzõen mutassa be elképzeléseit a királyi meg-
hallgatásokon, az udvari fõméltóságok és a fõ-
papság elõtt. Továbbá megvédte az inkvizíció
lehetséges támadásaitól is. Valószínûleg ez adott
nagy lökést a vállalkozásnak, amelynek szellemi
központja, ilyetén módon, a La Rabida volt,
„szponzorai” pedig Aragóniai Ferdinánd király
és Kasztíliai Izabella. Ezt azért is fontos meg-
említeni, mert addigra már Kolombusz megjár-
ta, egyebek között, az angol, a portugál királyi
udvart, és mindenhol elutasították támogatási
kérelmét!

Huelva több mint háromezer éve lakott tele-
pülés, és így nagy múltú kikötõvároska. A késõ
bronzkor óta ismert Onuba néven, majd a miti-
kus Tartesos (Tartesszosz) néven görögök lak-
ták, de éltek itt föníciaiak, voltak római telepe-
sek, karthágóiak is, mielõtt a mórok megérkez-
tek erre a területre. Fontos stratégiai pont volt az
ókortól kezdõdõen a Földközi-tenger torkolatának
közelében.

A kiállított hajók az eredetiek hû másai. A
vezérhajót, a Santa Mariát Kolombusz maga
vezette, a kisebb, La Pinta kapitánya az elsõ úton

Martin Alonso Pinzón volt, a La
Nináé Vicente Yánez Pinzón.
Látván a hajók méretét, felszerelt-
ségét, a legénység elhelyezési le-
hetõségeit és ismervén a tengeri
hullámok méreteit, az embernek
összeszorul a torka, és tisztelettel
adózik bátorságuknak, csodálja
azt az elhivatottságot és eltökélt-
séget, amivel ezek a hajósok
szembeszálltak az óceán viszon-
tagságaival. Kolumbusz négyszer
tette meg a nagy utat, mindannyi-
szor a Kanári-szigetekrõl rugasz-
kodva neki végsõként az útnak.
Nagy vállalkozás volt, hihetetle-
nül tehetséges és eltökélt ember

lehetett, aki nagyon tudta, mit akar.
A genovaiak meghatározó szerepet játszottak

Európa kereskedelmében és a hajózásban egy-
aránt. A tengeri kereskedelemben mindenütt je-
len voltak, Marseille-ben csakúgy, mint Barce-
lonában vagy Portugáliában, Aragóniában és
Angliában, tehetõs és hatalommal bíró kolóniá-
kat hozva létre.

Az új felfedezések sikere azonban egyrészt a
tájékozódási technikák ugrásszerû fejlõdésének,
másrészt egy új hajótípus kifejlesztésének volt
köszönhetõ. A „fedélzetes” hajót Genovában
tengerjáró méretûre fejlesztették a nagy tekin-
télynek örvendõ hajóácsok. A hajóépítési mó-
dok nagyjából azonos irányba fejlõdtek az észa-
ki és a déli hajózásban, a legelterjedtebb a zsin-
delyszerûen egymásra fekvõ palánkok alkalma-
zása volt. A XIII. századtól kezdõdõen az újítá-
sok a vitorlázat és a kormányrúd megreformálá-
sára vonatkoztak.

A portugál és a genovai hajósok a bordázat
összeerõsítésére „szeget” (carvel!) kezdtek hasz-
nálni a XV. század elején, ezért nevezik ezt a
hajótípust karvellának. Egy ilyen hajómodellt tart
a kezében Tengerész Henrik a felfedezõk em-
lékmûvén. A felfedezõk felszerelésének kialakítá-
sában azonban bizonyos mértékig közvetlenül min-
den európai részt vett, mondja du Jourdin, például
a tatárbocra szerelt vitorlának „latin” a neve.

A hajótechnikai fejlõdés önmagában még nem
lett volna elég a világ meghódításához, szükség
volt a hajózás mûvészetének megújhodására is.
Alig pár évtized alatt eljutottak a ma ismert vi-
lág kétharmadára.
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A kis múzeum könyves emlékei között meg-
említendõ az a szerzõdés, amely Kolumbuszt a
meghódított területek örökös kormányzóvá tette,
valamint pontosan rögzítette vállalkozása és ré-
szesedése egyéb feltételeit is. Útjait remekül
„dokumentálták”, ma is megvan a hajók személy-
zetének pontos névsora, a különbözõ lajstromok-
ból és leltárakból tudjuk, milyen volt az ellátmá-
nyuk és a felszereltségük, milyen fegyvereket,
mûszereket, egyéb eszközöket vittek magukkal.
Az itáliai hajósok olyan könyveket is használ-
tak, amelyek tartalmazták a kikötõk leírását, fek-
vésüket stb. – ezek az ún. portolán-könyvek
(portolani), melyeknek a legfontosabb részei ter-
mészetesen a térképek.

A XIII. század végén hirtelen megváltozott a
térképek arculata. Mindaddig átfogó, fogalmi, sõt,
teologikus ábrázolást adtak a földi világról. Az
újítást Itáliában, Genovában kezdték alkalmazni,
eredetisége a szerkesztés módjában
rejlett. Már pontosan ismerték a par-
tok vonalát, az iránytû használatával
meg tudták határozni a kikötõk fek-
vését, valamint felhasználták azokat
a számításokat, amelyeket az arab,
zsidó és keresztény tudós csillagá-
szok készítettek a XII. századtól
kezdõdõen, és a X. (Bölcs) Alfonz
kasztíliai királyról elnevezett Tablas
Alfonsies õrzött meg számunkra.

A portolánban sincs még vetületi
rendszer, nem alkalmazzák a föld-
rajzi koordinátákat, de a valószínû-
leg legrégebbi ránk maradt, ún. Pi-
sai térkép (1296–1300 tájáról) már
mágneses északi tájolású, és a Föld-

közi tenger hosz-
szanti kiterjedé-
se egy fokos el-
téréssel valós
méreteiben jele-
nik meg.

A legbeszé-
desebb forrás,
Kolumbusz ha-
jónaplója is he-
lyet kapott az
egyik tárlóban.
A felfedezések
igazi forrásappa-
rátusa, a könyv-

tár és a levéltár persze nem itt, hanem Barcelo-
nában, Sevillában, Madridban található.

A felfedezésekkel kapcsolatos tárgyi emléke-
ket és írásos dokumentumokat audiovizuális
bemutató egészíti ki és magyarázza.

A vállalkozás nagyságát jól érzékelteti a kiállí-
tás-együttes, amibõl azt is megérezzük, hogy „azért
a víz az úr”! Mert a tengeri utazáskor „megmutat-
hatja az ész, hogy mire képes” – írta az ír szerze-
tes, Scotus Eriugena Nagy Károly udvarában. Te-
gyük hozzá, hogy az ész mellett bizony egyéb
képességek is megkívántattak e hajóutakon. De
nagy volt a tét is, mert, ahogy Sir Walter Raleigh
megállapította a XVI. század Európájáról szólva:
„Aki  a tengeren parancsol, az parancsol a keres-
kedelemben is, aki pedig a kereskedelemben pa-
rancsol, az rendelkezik a világ kincsei fölött, s
ezáltal magának a világnak is parancsol.”

Bobok Beáta
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Könyvtárról könyvtárra

Így élünk mi
A Miskolci Városi Könyvtár fiókkönyvtárainak
élete 2004-ben több szempontból sokat válto-
zott. Technikai felszereltségünk korszerûbbé vált,
szolgáltatásaink bõvültek, rendezvényeink szá-
ma gyarapodott.

A legjelentõsebb változást az okozta, hogy a
TINLIB adatbázis konvertálásával áttértünk a
Huntékára. Ezt az MTA SZTAKI munkatársai
végezték, rendszergazdánk és néhány könyvtá-
ros kollégánk közremûködésével. Ennek elõzmé-
nyei: 1992 decemberében vásároltuk meg a
TINLIB objektumorientált, négy modulból álló
integrált programját, amelyet Angliából impor-
táltak, lefordítottak és az MTA SZTAKI terjesz-
tette.

Elõször csak egyik fiókkönyvtárunk, majd to-
vábbi két fiókkönyvtárunk állományával töltöt-
tük fel. Jelenleg a három nagyobb fiókkönyvtár
állományának kétharmada benne van az adatbá-
zisban, jövõre a többi fiókkönyvtár is elkezdi
majd feltölteni. Kezdtük két IBM PC-vel, ma
már 38 számítógép van a hálózatban, nyomtató-
val. A Huntéka elérhetõ az interneten, így közel

állunk ahhoz, hogy kölcsönzésre is használjuk.
Ennek elõkészületei a jövõ évben kezdõdnek.

Az eMagyarország pont létesítésével – pályá-
zat útján – három fiókkönyvtárunk nyert számí-
tógépeket, melyek már rendelkeznek CD- és
DVD-író-olvasóval, korszerûek, gyorsak, nyitva-
tartási idõben állnak az olvasók és a látogatók
rendelkezésére. Kollégáink közül többen akkre-
ditált képzéseken sajátították el a számítógépes
ismereteket, amelyeket a mindennapokban alkal-
maznak, s az olvasókat is oktatják. Tanfolyamo-
kat tartottak az internethasználattal kapcsolatban
általános és középiskolás csoportoknak, nyugdí-
jasoknak, kismamáknak. Számítógépes ismere-
teken kívül könyvtárpedagógiai, mûvelõdésszer-
vezõi, minõségmenedzsment és idegen nyelvi
oktatásban vesznek részt. Többen most végzik
fõiskolai, egyetemi tanulmányaikat. A jövõ útja
ez: mindezen ismeretek szükségesek ahhoz, hogy
a mai változó világhoz igazodni tudjunk, kor-
szerûek legyünk.

Könyvtáraink a helyi közösség szerves része-
ivé váltak. Olvasóink számára adatbázisokból,
internetrõl, dokumentumainkból szolgáltatunk
információkat, bibliográfiákat állítunk össze, ki-
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emelten gyûjtjük az Európai Unióval kapcsola-
tos és az egészséges életmódra való neveléshez
(benne a lelki élethez, az önmegismeréshez) szük-
séges dokumentumokat. Változatos programokat
szervezünk. Közhasznú információkkal látjuk el
a lakótelepen élõket, segítjük a hátrányos hely-
zetû, sérült vagy fogyatékos embereket problé-
máik megoldásában, tanácsokat adunk, könyvtá-
ri dokumentumok, ismeretek kínálatával tesszük
könnyebbé életüket, mindennapjaikat. Az általá-
nos és középiskolások, a fõiskolások és az egye-
temisták gyakran fordulnak hozzánk azzal az
igénnyel, hogy olyan irodalmat szerezzünk be,
amelyet tanulmányaikhoz az iskolai könyvtárak-
ban nem találnak meg. Ezeknek a kéréseknek,
ha csak lehet, eleget teszünk. Örömmel veszik
azt is, ha bármely témában segítünk a kutatások-
ban, dolgozatokhoz, diplomamunkához. A kör-
nyékünkön tanulóknak rendszeresen tartunk
könyvtárhasználati órákat, a vetélkedõket a pe-
dagógusokkal közösen rendezzük. Más intézmé-
nyekkel együttmûködve szórakoztató és ismeret-

bõvítõ rendezvényeket tartunk, a velünk élõ nem-
zetiségek és a környezetünkben található tájak
hagyományait megismertetjük. Sorozatban bemu-
tatjuk a megyében élõk néphagyományait, ze-
nés, táncos, irodalmi mûsort láthatnak az érdek-
lõdõk. A József Attila Fiókkönyvtárban huszon-
három éven át kiállítóterem mûködött, amelyben
országos hírû grafikusok, festõmûvészek, illuszt-
rátorok, fotósok, szobrászok alkotásaival, egy-
egy író évfordulóival, vagy egy-egy megjelent
könyv elõkészítõ munkáival, kiadók, levéltár,
múzeum mûhelymunkáival, grafikai biennálék
külföldi alkotóival ismerkedhettek meg a város-
ban élõk. Ez a terem 1995-tõl más funkciót ka-
pott. Azóta a megyében, a városban élõ mûvé-
szeti szakiskolások, amatõr mûvészek mutatják
be alkotásaikat: grafikusok, festõk, szobrászok,
fotósok, díszítõmûvészek, illusztrátorok. A la-
kótelepen tanuló általános és középiskolások
fellépnek rendezvényeinken. Szerzeményezé-
sünkben tekintetbe vesszük a város különbözõ
pontján lévõ fiókkönyvtárak különgyûjteményeit
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(például a helytörténeti, az idegen nyelvû, a
muzeális vagy a képzõmûvészeti állományt az
egyes fiókkönyvtárak kiemelten gyûjtik és kí-
nálják).

Gyermekkönyvtárainkban pezsgõ élet folyik:
könyvtárhasználati foglalkozások, az iskolai órák
kiegészítéseként diavetítések, videovetítések,
verses, zenei és irodalmi mûsorok, kreatív sza-
badidõs tevékenységek, szakkörök, vetélkedõk,
mesedramatizálások, szituációs játékok, ünnepek-
hez, évfordulókhoz kapcsolódó vagy várostörté-
neti versenyek, gyakorlati foglalkozások (báb-,
gyöngy-, virágkészítés stb.).

Könyvtárosaink magas fokú szakmai ismere-
tekkel, sok empátiával rendelkeznek, ezek segít-
ségével igyekszünk mindenütt egyforma színvo-
nalú szolgáltatást nyújtani. Törekszünk arra, hogy
technikai berendezéseink korszerûek legyenek,
ezt az idén el is értük, hiszen minden fiókkönyv-
tárunkban van már számítógép és internet-
kapcsolat. A feldolgozó munkához és az olva-
sók számára ma már megfelelõ számú számító-
géppel, másológéppel rendelkezünk. A könyvtá-
rosok figyelembe veszik az olvasók igényeit a
szerzeményezésnél és a rendezvények tervezé-
sénél, javaslataikat elfogadjuk, hasznosítjuk
munkánk során. Hálózatunkban azonosak a fel-
tételek, a beíratkozás egységes, ha valamelyik
fiókkönyvtárba belépett valaki, akkor használ-
hatja a többi fiókkönyvtár szolgáltatásait is. Ezt
fõképp a fõiskolások és az egyetemisták gyako-
rolják, mert adatbázisunkban a többi könyvtárról
is tudunk tájékoztatni, ha kell, küldjük tovább az
olvasót oda, ahol megtalálhatja azt a dokumen-
tumot, amelyet esetleg nálunk kikölcsönöztek.
Jó a kapcsolatunk a régión belüli kollégákkal, az
Országos Dokumentumellátási Rendszer tagjai-
val és a megyei könyvtárral. Könyvtárközi köl-
csönzéssel a nálunk nem található dokumentu-
mokat gyorsan megkaphatják olvasóink. Térítés
nélküli szolgáltatásaink is bõvültek, mert az
internet segítségével bárkinek bemutatjuk adat-
bázisunkat, segítünk a keresésben. Térítés elle-
nében folyóiratokat kölcsönzünk, olvasótermi
könyveket hétvégére kölcsönzünk, CD-re, flopira
letöltjük azt, amit az olvasó kér, szövegszerkesz-
tést tanulhat, nyomtathat, levelezhet, böngész-
het. Másolatokat készítünk saját dokumentumok-
ból, a könyvtár állományából, tanítjuk az
internethasználatot tanfolyamokon, illetve kérésre
egyénenként is.

Több fiókkönyvtárunk már harminc–negyven
éve mûködik, ezeket az évfordulókat rendre
megünnepeljük törzsolvasóink, más mûvelõdési
intézmények és a fenntartó képviselõinek jelen-
létében. Épületeink nagy része viszont megérett
a felújításra, bútoraink zöme elhasználódott. Az
utóbbi években az önkormányzat támogatásával
és pályázatok útján több fiókkönyvtár elhaszná-
lódott bútorait kicserélhettük, az idén három
épület állapotán javíthattunk. Vannak még hiá-
nyosságok ezen a téren, de ez már a jövõ felada-
ta, és az önkormányzat finanszírozásától függ.

Kezdetben sok nehézséggel küzdöttünk, író-
géppel, a régen használt „Vízigráffal” másoltunk,
sokszorosítottuk a cédulákat, kisipari módszerek-
kel. Természetesen a világ fejlõdött, ma már
másológépek, Robotron írógépek, számítógépek
állnak rendelkezésünkre, melyek megkönnyítik
a feldolgozó és feltáró munkánkat. A cédulákat
ugyan az adatbázisok sem helyettesíthetik sze-
rintünk, mert a „vis maior” okozott már olyan
helyzeteket, amilyeneket nem kívánunk senki-
nek sem. Az idõjárás viszontagságai, a hiányo-
san kivitelezett építési munkálatok bõven okoz-
tak már könyvtárainkban olyan fizikai megter-
helést, ami akadályozta a normális könyvtári
munkát. A lopások, a deviáns viselkedésû láto-
gatók, a környéken randalírozó, szemetelõ, ita-
lozó emberek megnehezítik ugyan a mindennap-
jainkat, nem tudunk nevelni a család helyett, de
megpróbáljuk az újabb és újabb helyzetekben
feltalálni magunkat és megvédeni vagyonunkat,
a „kultúra templomát” tõlük. Segítséget kérünk
és kapunk ezekben a helyzetekben a környéken
gyakran járõrözõ polgárõröktõl.

Ma már virtuális könyvtárban, világkatalógu-
sokban gondolkodnak a könyvtári szakemberek.
Az élet mégis azt igazolja, hogy a helyi közmû-
velõdési könyvtár a helyi közösség része, ezért
jelentõsége egy adott területen növekszik. Váro-
sunk arculatváltozásával egy idõben megindult a
humán képzés az egyetemen, aminek következ-
tében átformálódtak az olvasói szokások és igé-
nyek. A régi vetélkedõtípusok és olvasómozgal-
mak megszûntével elõtérbe kerültek az egyéni
búvárkodások, a mûvészeti iskolák, a bölcsészet-
tudományi és társadalomtudományi képzés sok-
színû igényeinek kielégítése. Nem hiszünk a
Gutenberg-galaxis letûnésében, az elektronikus
dokumentumok is szükségesek, de más célra
használják õket, mint a hagyományos, papír ala-
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pú dokumentumokat. A könyv, a fotó, a dia, a
CD, a DVD, a videokazetta, a magnetofonkazet-
ta egyaránt megtalálja olvasóját, nézõjét, hallga-
tóját, ezekre – amíg ember él – szükség lesz. A
személyes kapcsolatokat igénylik az emberek,
ezért a technika fejlõdésével nem szûnhet meg a
könyvtáros közvetítõ, szolgáló, ismeretgyûjtõ,
-feltáró és -átadó funkciója. Gyors ismeretszer-
zésre alkalmasak az elektronikus dokumentumok,
adatbázisok, az Internet hálója, de a hagyomá-
nyos ismeretközlésre is szükség lesz.  Ahogy
Babits írta: „Ó, ne mondjátok azt, hogy a könyv
ma nem kell, hogy a könyvnél több az élet és az
ember, mert a könyv is élet és él, mint az ember,
így él emberben könyv, s a könyvben az ember.”

Stratégiai tervünkben a következõk szerepel-
nek: családi könyvtárat szeretnénk kialakítani,
hogy az óvodáskorúaktól a nyugdíjasokig bárki
használhassa a könyvtárat, integrálnánk a felnõtt-
és a gyermekkönyvtárat. Emeletráépítéssel sze-
retnénk ezt megoldani, korszerûsíteni a nyílás-
zárókat, a villamosberendezéseket, klímaberen-
dezéssel otthonosabbá tenni a könyvtárakat, to-
vábbá azokat az épületeket, ahol még nem aka-
dálymentes a közlekedés, ellátni megfelelõ esz-
közökkel, hogy bárki megközelíthesse õket.
Technikai felszereltségünkön szeretnénk javíta-
ni azokban a könyvtárakban, ahol ez még szük-
séges. Bútoraink és épületeink állandó karban-
tartásához és felújítására szeretnénk a fenntartó-
inktól megfelelõ fedezetet kapni, hogy esztéti-
kus környezetben fogadhassuk látogatóinkat.
Könyvtárosaink folyamatos továbbképzési lehe-
tõségeit szeretnénk bõvíteni, hogy mindig a kor-
szerû ismereteket szerezhessük meg, amiket
munkánk során természetesen azonnal tovább is
adnánk. Reklámra, hirdetésre nagyobb anyagi
fedezetet tervezünk. Állományunkat szeretnénk
átalakítani mennyiségben, minõségben, doku-
mentumféleségben is, a változásokhoz igazodva
magasabb szintre emelni. Rendezvényeinkkel a
lokálpatriotizmusra nevelnénk, a hagyományo-
kat õriznénk, lehetõséget biztosítanánk az óvo-
dás kortól az idõs kor végsõ határáig minden
tehetséges embernek, hogy bemutatkozhasson
nálunk, ezzel helyi közösségek szervezõdésének
is teret adnánk. A kreativitásra, az önmegisme-
résre, a hátrányos helyzetekbõl való kiutakra, a
közhasznú ismeretek megismerésére helyeznénk
a hangsúlyt. A szokásos könyvtári író-olvasó
találkozók, mûvész-látogató kapcsolat, könyvbe-

mutatók, irodalmi mûsorok, vetélkedõk,  kiállí-
tások, szerkesztõségi fórumok, lakossági-állam-
igazgatási kapcsolatok szintén  arra hivatottak,
hogy színesebbé, tartalmasabbá tegyük a környe-
zetünkben élõk életét.

Rendezvényeink közül csak néhány nagyobb
eseményt említek meg az elmúlt évekbõl. Az
Internet Fiesta rendezvénysorozatán – más in-
tézményekkel karöltve – sikeres programokon
vehettek részt az érdeklõdõk. Második díjat (két-
százezer forintot) nyertünk, ami lehetõséget adott
néhány technikai eszköz (szkenner, digitális fény-
képezõgép) beszerzésére.

Ebben az évben a hálózatunk kapta feladat-
ként az ünnepi könyvhét megrendezését. Ezt
korábban más intézmény szervezte, a technikai
feltételek is hiányoztak nálunk. Az önkormány-
zat anyagilag támogatta a rendezvénysorozatot,
amit arra használtunk fel, hogy a könyvesbolto-
sok számára sátrakat vásároltunk, a városban lévõ
összes rendezvényt és a könyvtéren lévõ progra-
mokat finanszíroztuk, technikai eszközöket köl-
csönöztünk, hirdettünk stb. Sikeres volt, s re-
méljük, a következõ években, miután túlestünk
a kezdeti nehézségeken, már többet fordíthatunk
az érdemi részre, az írókkal való találkozásokra
helyezhetjük majd a hangsúlyt.

Az idén Miskolcon volt a könyvtárosok ván-
dorgyûlése. A rendezõ ugyan a megyei könyvtár
volt, de az Egyetemi Könyvtárban és a városi
fiókkönyvtárakban dolgozó kollégák is részt
vettek a szervezésben, lebonyolításban.

A könyvhéten vendégül láttuk Jókai Annát,
Vámos Miklóst, Száraz Miklós Györgyöt, a Sebõ
együttest, a Kaláka együttest, Jáki Sándor
Teodózt, Cs. Varga Istvánt, Végvári Lajost,
Varga Rudolfot, Serfõzõ Simont, Papp Lajost.
A Bíbor Kiadó, a Felsõ-Magyarország Kiadó,
az Új Holnap bemutatta új könyveit, szerzõit,
számos miskolci és a megyében élõ író, költõ
kötetének bemutatóját tartottuk meg, Kabdebó
Lóránt, Porkoláb Tibor, Petneki Áron több íz-
ben tartott irodalomtörténeti elõadást könyvtára-
inkban.

Az Összefogás a könyvtárakért októberi ren-
dezvénysorozatába már évek óta rendszeresen
bekapcsolódunk. Szakmai napokat tartunk a Jó-
zsef Attila Fiókkönyvtárban, ahol a városban és
a megyében dolgozó könyvtárosok tapasztalat-
cserén vehetnek részt, megismerkedhetnek a
mûhelytitkokkal, a kiadványokkal, a törvények
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bevezetése elõtti vitákon elmondhatják vélemé-
nyüket. A Könyvtári Intézet, a Fõvárosi Szabó
Ervin Könyvtár, a Könyv, Könyvtár, Könyvtá-
ros szerkesztõsége mutatkozott be. A Szabó
Lõrinc Fiókkönyvtár szervezésében a megyében
élõ nemzetiségek képviselõivel és néphagyo-
mányt õrzõ egyesületekkel találkozhattunk. A
Petõfi Fiókkönyvtár pszichológiai témájú soro-
zatában a gyermekneveléssel kapcsolatos elõadá-
sok hangzottak el, Nógrády Gáborral és könyve-
ivel ismerkedhettek a gyermekek és a szülõk.

A József Attila centenárium alkalmával 2005.
január 7-étõl december 3-áig könyvtárainkban és
a város különbözõ intézményeiben számos ren-
dezvényt tervezünk. Városunk mellett, Lillafü-
reden írta meg József Attila az Óda címû, gyönyö-
rû versét 1933-ban, az IGE (Írók Gazdasági Egye-

sülete) találkozóján. Ott évtizedek óta megkoszo-
rúzzuk emléktábláját. Jövõre a költészet napján
avatják majd József Attila egészalakos szobrát,
nagyszabású ünnepséggel emlékezünk meg róla.

Kosztolányi Dezsõ írta: „Azok a könyvek,
melyek könyvtárak polcain szunnyadnak, még
nem készek, vázlatosak, magukban semmi értel-
mük. Ahhoz, hogy értelmet kapjanak, te kellesz,
olvasó. Bármennyire is befejezett remekmûvek,
csak utalások vannak bennük, célzások, ákom-
bákomok, melyek pusztán egy másik lélekben
ébrednek életre. A könyvet mindig ketten alkot-
ják: az író, aki írta, s az olvasó, aki olvassa…”

Így élünk mi. Olvasóink szívesen jönnek hoz-
zánk, s mi megteszünk mindent, amit tudásunk
szerint megtehetünk, hogy ezután is így legyen.

 Hornyánszkyné Kühne Katalin
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Szemle

Ifj. Pápai Páriz Ferenc
album amicoruma

az interneten

Ifj. Pápai Páriz Ferenc orvostanhallgató 1711 és
1726 között látogatta Anglia, Hollandia, Német-
ország és Svájc egyetemeit. Albumába még Er-

délyben, majd
európai pereg-
rinációja fo-
lyamán mint-
egy százhúsz
személy: or-
vos, tudós,
lelkész és di-
áktárs írt em-
l é k s o r o k a t ,
köztük Isaac
Newton, Ed-
mond Halley,
B. S. Albinus
anatómus, II.
Apafi Mihály,
Bethlen Miklós, D. E. Jablonski, a berlini aka-
démia elnöke, J. F. Ostervald teológus, id. Pápai
Páriz Ferenc, Albert Schultens hebraista, Teleki
Sándor, Vilmos canterburyi és Vilmos yorki ér-
sek. A bejegyzések részei általában: idézet, mottó,
ajánlás, keltezés és aláírás; nyelvük latin, mel-
lette görög, héber, arab, német, olasz stb. A
magyar bejegyzõk családnevén kívül nincs ma-
gyar szöveg az albumban.

A projekt céljának megfelelõen az MTA
Könyvtára az interneten közzétette az album
anyagát. Minden beírt oldal digitalizált képét
kíséri a bejegyzés nyomtatott betûs, eredeti nyel-
vû és írásrendszerû (görög, héber, arab) szöve-
ge, valamint magyar fordítása, illetve az angol
változatban az angol fordítása. Azonosítottuk az
idézetek, mottók forrását, a beíró személyeket.
Közöljük a bejegyzõ rövid életrajzát és ennek
irodalmát, fontosabb mûveinek címét. Mellékel-
jük egy-egy mû címlapjának képét, ahol lehetett
a szerzõ portréját. Korabeli térképeken megmu-
tatjuk a szóban forgó városokat. Bevezetõ tanul-
mányban elemezzük a peregrináció szerepét, az
album amicorum mûfaját, ismertetjük ifj. Pápai
Páriz albumát. Törekedtünk arra, hogy a webhely
áttekinthetõ szerkezetû, a megjelenítés egyszerû
és tetszetõs legyen. Lehet az albumban egyen-
ként lapozva haladni, vagy az album kívánt he-
lyére lépni az oldalak, dátumok, személynevek
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vagy városok szerint rendezett listákból, vagy
Európa térképérõl. A webhelyen minden szöveg
magyar és angol nyelven olvasható.

A bejegyzõ személyek jó része az akkori
Európa, elsõsorban a protestáns területek tudo-
mányos és egyházi életének, közéletének jelen-
tõs alakja, a nemzetközi eszmeáramlás tevékeny
részese. Az album az érintett országok mûvelõ-
déstörténetének és kapcsolatainak értékes doku-
mentuma; adatai alátámasztják vagy kiegészítik
más források adatait. Az eredeti albumot egy-
részt óvnunk kell, ugyanakkor hozzáférhetõvé
kívántuk tenni mind a kutatók, mind a szélesebb
közönség számára.

Közremûködõk: Rozsondai Marianne – Sajó
Tamás – Rozsondai Béla, valamint Láng Klára
(fotó). A munkát a Nemzeti Kulturális Örökség
Minisztériuma és a Nemzeti Kulturális Alapprog-
ram támogatta.

MTA Könyvtára, Kézirattár: Tört. Napló
kis 8o 6.

http://ppf.mtak.hu

Tudóssorsok –
tudósportrék
Imre Lajos
(1900–1974)
A BME OMIKK Tudománytörténeti Csoportja
A magyar tudomány és technika nagyjai soroza-
tának negyedik tagjaként megjelenõ kiadványa
Imre Lajos egyetemi tanárnak kíván maradandó
emléket állítani.

Tehetségérõl és szorgalmáról talán elég annyit
mondanunk, hogy nem egészen harmincévesen
már ösztöndíjasként dolgozhatott Berlin-
Dahlemben, a Kaiser Wilhelm-Institut für
Chemie-ben, mégpedig az uránhasadás késõbbi
feltalálója (és ezért Nobel-díjas) Otto Hahn
mellett, az akkori Németország egyik központi
kutatóhelyén. Majd Kolozsvárott, az 1919-ben
elûzött és 1940 és 1944 között ismét alapításá-
nak helyén mûködhetõ tudományegyetem Álta-
lános és Fizikai Tanszékének szervezésével és
vezetésével bízták meg. A második világháború
vége felé Budapestre kényszerült, de mihelyt
értesült a Bolyai Egyetem szervezésérõl, gya-
logszerrel visszaindult Kolozsvárra, ahol az új
egyetem alapító tagjainak sorába lépett. 1949-
ben, a kémiai tanszékek szervezése idején került
Debrecenbe, az egyetemen ekkor alakuló Ter-
mészettudományi Karra. 1957-ben – mintegy mel-
lékesen – felkérést kapott a hazai izotóptermelés
megszervezésére is, Debrecenben végzett munkája
mellé, az akkor nemrégen alapított Központi Fizi-
kai Kutatóintézetben – Csillebércen.

Ennyi lenne dióhéjban közel fél évszázados
tudományos életmûve, nem csoda hát, hogy a
magkémiai kutatás és oktatás terén végzett alap-
vetõ munkásságával, a radioaktív izotópok elõ-
állításában elért eredményeivel kivívta a nem-
zetközi tudományos közvélemény elismerését, s
neve elválaszthatatlanul egybeforrt a hazai ra-
diokémiai kutatások kibontakozásával.

A kiadvány – a sorozat ezt megelõzõ darab-
jaihoz hasonlóan – gazdag dokumentum- és kép-
anyagot tartalmaz Imre Lajos életérõl és mun-
kásságáról, valamint válogatást korábbi munka-
társainak vele kapcsolatos személyes irataiból,
levéltárakban és egyéb közgyûjteményekben õr-
zött anyagokból. A lemezen helyet kaptak egy-
kori tanítványainak, munkatársainak sokszínû,
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kuriózumokban is bõvelkedõ visszaemlékezései
írott és hanganyag formájában egyaránt. Ezek-
bõl tárul fel elõttünk emberi habitusa, vallásos
hite, zeneszeretete. A szemtanú hitelességével
megírt életrajz mellett olvashatunk tudományos
munkásságáról, oktatói tevékenységérõl. Megis-
merkedhetünk az Izotóplaboratórium történeté-
vel is, amelyet a hazai izotóptermelés és -forgal-
mazás terén elért addigi munkássága elismerése-
ként építettek éppen Debrecenben.

A rendkívül olvasmányos, de a szakmai elvá-
rásoknak is a legmesszemenõbben megfelelõ
tanulmányokat igényes bibliográfia egészíti ki.
A céltudatos böngészés megkönnyítésére, az el-
igazodás elõsegítése érdekében bõséges, külsõ
és belsõ csatolókkal gazdagon ellátott kronoló-
gia, valamint gondosan tagolt mutatók (indexek)
állnak az olvasó rendelkezésére.

A multimédiás kiadvány hipertext csatolók-
kal html-ben szerkesztett dokumentumokból ké-
szült, amelyek böngészõprogrammal olvashatók,
nézhetõk és hallgathatók.

A CD felelõs kiadója Fonyó Istvánné, a BME
OMIKK fõigazgatója, sorozatszerkesztõje
Stubnya György fõigazgató-helyettes, fõszerkesz-
tõje dr. Horváth Péter, felelõs szerkesztõje

Árvayné dr. Kucsera Judit, technikai szerkesztõ-
je Tóth Imre, a videoanyagokat Huszár János
készítette. A tanulmányokat a Debreceni Egye-
tem Fizikai Kémiai Tanszékéhez kötõdõ oktatók
és munkatársak (dr. Csongor Józsefné, dr. Kó-
nya József, dr. M. Nagy Noémi, dr. Nagy Jó-
zsef, dr. Szalay Tibor) írták. A szakmai igényes-
séget a két szaklektor, dr. Bazsa György és dr.
Bartha László neve szavatolja.

A kiadvány megrendelhetõ vagy megvásárol-
ható az alábbi címen:

BME OMIKK
Értékesítési és Marketing Csoport
1011 Budapest, Gyorskocsi u. 5–7.
tel: 457-5354, tel./fax: 457-5356
e-mail: ertek@info.omikk.bme.hu
Ára: 3250,-Ft + postaköltség (iskoláknak és

könyvtáraknak 10% kedvezmény).
Árvayné dr. Kucsera Judit

(BME OMIKK)

Egy régi könyvsiker
újraszületése

A százéves jubileumát ünneplõ Fõvárosi Szabó
Ervin Könyvtár (FSZEK) és a Kossuth Kiadó
együttmûködésének eredményeképpen megjelent
Hunfalvy János Budapest és környéke… címû,
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Rohbock Alajos acélmetszeteivel 1859-ben
nyomtatott mûvének hasonmás kiadása.

Hunfalvy Jánost (1820–1888) elsõsorban föld-
rajztudósként tartják számon a lexikonok, de a
történelemtudomány, a néprajz és a statisztika
terén is jelentõs életmûvet hagyott hátra. Sokol-
dalú felkészültsége a tudományos ismeretek ter-
jesztéséhez szükséges nyelvi-irodalmi képessé-
gekkel társult. Neki köszönhetjük a teljes törté-
nelmi Magyarországot elsõként bemutató képes-
könyv-sorozatot, a Magyarország és Erdély ere-
deti képekben címû nagy sikerû kiadványt. A
XIX. századi illusztrált topográfiai irodalom ma
is forrásértékû fõmûve 1856 és 1864 között je-
lent meg eredetileg füzetes folytatásokban, né-
met és magyar változatban.

1859-ben Pesten a Lauffer és Stolp cég külön
kiadványként jelentette meg a fõvárosra és a kör-
nyezõ településekre vonatkozó részeket. A teljes
cím így hangzott: Budapest és környéke. Eredeti
képekben, rajzolta Rohbock Alajos, aczélba
metszették korunk legjelesebb mûvészei. A tör-
ténelmi és helyirati szöveget írta Hunfalvy János
M. T. Ak. L. tag. Pest 1859.

A könyv ismerteti a testvérvárosok történetét,
majd részletesen bemutatja a XIX. század köze-
pének Pest-Budáját. Körbevezeti az olvasót a
város fontosabb közterein, ismerteti nevezetes
épületeit, intézményeit. Kirándulásokat tesz Fótra,
Gödöllõre, Csepelre, Szentendrére, Promontorra
(Budafokra) és Tétényre, tehát e könyv a késõbb

Budapesthez csatolt egy-
kori községek és a tá-
gabb agglomeráció tele-
püléseinek múltja iránt
érdeklõdõk számára is
ajánlható olvasmány.

A pest-budai város-
képnek a kötetben még
az európai nagyvárossá
fejlõdés elõtti, inkább a
klasszicizmus korában
kialakult, ma már alig
ismert arculata tükrözõ-
dik. A Gellérthegyen
még szõlõt szüretelnek,
az Erzsébet híd helyén
még piaci sátrak és Du-
na-vizes kordék állnak.
Mindezt a könyvet il-
lusztráló, döntõen Lud-

wig Rohbock rajzai nyomán készült acélmetsze-
tek segítenek hitelesen felidézni. (E nyomatok
évtizedek óta az antikváriumok keresett darabjai
– a megmaradt eredeti Hunfalvy–Rohbock köte-
tek pedig emiatt a könyvtári fosztogatók állandó
célpontjai.)

Az eredeti könyvek ma már könyvpiaci ritka-
ságok. A háromkötetes országleírás reprintje a
nyolcvanas évek közepén jelent meg. Az egykö-
tetes Budapest és környéke azonban eddig nem
látott újra napvilágot. A hasonmás jellegû kiad-
vány nemcsak az érdekes régi olvasmányokat,
hanem a szép könyveket önmagukért kedvelõk
számára is becses lehet.

A Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár régóta
igyekszik elõsegíteni a tartalmilag és esztétikai-
lag értékes, a kutatók, érdeklõdõk által gyakran
forgatott, de ritkaságuk, muzeális jellegük miatt
védelemre szoruló könyvek újrakiadását vagy
elektronikus hordozón történõ publikációját. Bél
Mátyás, Vályi András, Fényes Elek országleíró
mûveinek újrakiadása, digitalizálása után öröm-
mel mûködtek együtt a Kossuth Kiadóval ab-
ban, hogy ez a jeles mû sokak könyvespolcára
felkerülhessen.

Budapest és környéke eredeti képekben / rajz.
Rohrbock Lajos ;  a történelmi és helyirati szö-
veget írta Hunfalvy János. – Pest : Lauffer és
Stolp, 1859 ; hasonmás kiad. Budapest : Fõ-
városi Szabó Ervin Könyvtár, 2004. – 243 p.



A Chinoin Rt., a Sanofi-Aventis vállalatcsoport tagja
újpesti telephelyének tudományos könyvtárába
könyvtári informatikus munkatársat keres

Fõ feladatok:
• a könyvtári kutatás és fejlesztés, valamint egyéb szellemi munkában történõ fejlesztés

elektronikus alapú támogatása,
• tematikus támogatásnyújtás számítógépes eszközökkel a vegyészet, biokémia, farmako-

lógia, sejttenyésztés területén. (A tematikus támogatásnyújtáshoz szükséges szakmai ismere-
tek fokozatosan elsajátíthatóak),

• információkeresés támogatása (internet, intranet, adatbázisok),
• könyvtári intranet oldal szerkesztése és karbantartása,
• könyv- és folyóirat-beszerzési igények számítógépes támogatása,
• könyvtári számítógép-használat mindennapos feladatainak támogatása (szöveg- és elõ-

adás- szerkesztés, demonstrációk, multimédia).

Elvárásaink:
• felsõfokú informatikus végzettség,
• tárgyalóképes angolnyelv-tudás,
• PC-ismeret.

Elõny:
• biológiai, kémiai ismeretek,
• francianyelv-tudás,
• könyvtári informatikusi gyakorlat.

Ajánlatunk:
• megfelelõ szakmai tapasztalat szerzése a szakterületen, multinacionális környezetben,
• versenyképes jövedelem.

Amennyiben ezek a feladatok igazi kihívást jelentenének az ön számára, akkor önéletrajzát
(magyar és angol nyelven) és bemutatkozó levelét kérjük, hogy  küldje el az alábbi címek
egyikére:

Chinoin Rt.
K+F humán erõforrás
1045 Budapest, Tó u. 1-5., vagy
jozsefne.kovacs@sanofi-aventis.com
A borítékra írják rá: könytári informatikus

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2004
XI. 24. Bp., Sapientia Digitalizálás – EKE Török Beáta

Szerz. Hittud. célok, feladatok, beus@sapientia.hu
Fõisk. Könyvt. jövõkép

XI-XII. Ózd könyvtártörténeti városi könyvtár
rendezvény

XI. 29. Hódmezõ- Civil konferencia városi könyvtár Szepesi Judit
vásárhely

XI. 29. Kiskunhalas minõség- városi könyvtár vidra@oszk.hu
menedzsment
mûhelytalálkozó
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