
18  • Könyvtári Levelezõ/lap • 2004. november

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-


