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1. Metszet; a gondatlan kezelés következtében
szakadások és gyûrõdések keletkeztek

A digitalizálás
állományvédelmi kérdései

Milyen szempontokból hozható
összefüggésbe a digitalizálás

az állományvédelemmel?

Az írott kulturális örökséget õrzõ közgyûjte-
mények terveket készítenek és valósítanak meg
a legértékesebb, eredeti mivoltukban többnyire
csak nagyon korlátozottan kutatható, valamint
a gyakran keresett, nem ritkán veszélyeztetett
állapotban lévõ állományrészeik digitalizálásá-
ra vagy digitalizáltatására, hogy azután a digi-
talizált változat révén valamely módon az eddi-
ginél sokkal szélesebb kör számára egyidejû
hozzáférést biztosítsanak ezekhez az állomány-
részekhez.

A digitalizálást emberek valósítják meg gépek
segítségével, és az embernek tudatában kell len-
nie a digitalizálással együtt járó, az eredeti doku-
mentumokat veszélyeztetõ kockázatokkal, hogy
károsodásukat meg tudja elõzni.

Ez az elsõ, közvetlen összefüggés, vagyis az,
hogy a digitalizálási folyamat nem okozhatja az
eredeti dokumentumok károsodását.

A másik az lehet, hogy a digitalizált változat
– a mikrofilmhez hasonlóan – az állományvé-
delem eszközeként, mint helyettesítõ másolat
szerepelhet, melynek hozzáférhetõvé tétele az
eredetit megkímélheti a használattól. A digita-
lizálásnak ugyanakkor – az állományvédelem
szempontjából – egyes esetekben a szándékkal
ellentétes hatása is lehet: a széles körû megis-
merés felkelti az emberekben a vágyat és az
igényt arra, hogy az eredeti, szépséges kódexe-
ket, okleveleket, atlaszokat és a hasonló, mû-
tárgyként is viselkedõ dokumentumokat gyak-
rabban rendezett kiállításokon a maguk valójá-
ban, anyagi mivoltukban is láthassák. Ez azu-
tán újabb nehézségeket jelent az állományvé-
delem számára.

Ebbe a témába a digitalizálandó és digitalizált
eredeti dokumentumok károsodását megelõzõ
védelem tartozik bele, a keletkezett digitális má-

solat védelme – amely szintén szükséges – más
kérdéskör.

Az írott kulturális örökség anyagait
és a könyvkötések szerkezetét károsító

hatások és a károsodások

Az írott kulturális örökséget alkotó dokumen-
tumok – többségükben szerves – anyagai nem
egyformán érzékenyek a környezetbõl õket érõ,
gyakran károsító hatásokra, és a kötések készítési
módja és minõsége is befolyásolja, mennyire káro-
sodnak a különféle fizikai igénybevétel miatt.

A digitalizálás szempontjából is fontos károsí-
tó tényezõk és károsodások közé tartozik többek
között:
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2. Festéssel díszített pergamen kódex; a lapok erõsen
meghullámosodtak

3. Savas kotta; a lapok széle sárgult, törékeny,
beszakadt, berepedezett

4. Elsõ kiadású XIX. századi hungarikumok; a nem
szakszerû használat miatt a papírkötések a gerincnél
elszakadtak

• az, ha a könyvet nem a megfelelõ módon,
például a gerinc sérülését okozva veszik le a
polcról;

• az, ha a lapokat a fiókból, dobozból helyte-
lenül emelik ki, és azok gyûrõdnek, beszakadnak
(1. kép);

• az, ha a kézzel való megfogás szennyezi vagy
fizikailag (tovább)rongálhatja a könyvet vagy a
lapokat;

• a kötet kinyitása, nyitott állapotban való le-
nyomása, szétfeszítése a gerincnél;

• a gondatlan és/vagy szakszerûtlen lapozás;
• a lapok felületének súrlódása az üveglaphoz;

a könnyen elmozduló festékek átnyomódása az
üveglapra; tinták, festékek ledörzsölõdése, levá-
lása a felületrõl;

• a viaszpecsétekre ható nyomó- vagy feszítõ-
erõ és a szokásosnál nagyobb hõ;

• a hosszabb tartózkodási idõ alatt a környezet
levegõjének gyakran, nagyobb mértékben válto-
zó relatív nedvességtartalma, elsõsorban a perga-
menre írt vagy pergamenbe kötött dokumentu-
mok számára;

• a fény és az UV-sugárzás.
A szokásosnál nagyobb hõhatás a szerves

anyagok egyike számára sem kedvezõ.

A hõre és a levegõ nedvességtartalmának gya-
kori, nagyobb változásaira különösen érzékenyek
a pergamen kódexek és oklevelek, valamint az
egyéb, pergamenre írt és festett dokumentumok
(pl. térképek), a pergamenkötések és a fényké-
pek. (2. kép)

Az egy-egy károsító hatásra mutatott egyedi
érzékenységet nemcsak az anyag fajtája, hanem
annak állapota is befolyásolja. Például a kb. 1870
és 1970 között, facsiszolat tartalmú papírokra
készült hírlapok és könyvek, valamint más, kéz-
iratos vagy nyomtatott dokumentumok, egyebek
közt kéziratok, iratok, plakátok, kották mára
megbarnultak, törékenyek és sok esetben alig vagy
egyáltalán nem használhatók, mivel már egyetlen
hajtástól is eltörhetnek. A lapszélek folyamatosan
letöredeznek, miáltal a szöveg vagy kép, rajz is
csonkul elõbb-utóbb. (3. kép) Még súlyosabb
esetekben az egész lap olyan törékennyé válik,
hogy a lapozástól darabokra szakad, szétesik, így
még nagyobb valószínûséggel csonkul meg az
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5. Vasgubacs tintával írt kézirat; a tintamarás
következtében már több lap elszakadt és hiányos is lehet

információ. Ugyancsak nagyobb mértékben ká-
rosodhat a szkenner üveglapjának szorítása alatt
a szoros kötés és esetleg a váltakozó nedvesedés
és kiszáradás hatására erõsen meghullámosodott,
gyenge papír, a hasonló állapotú egyes lapok vagy
a különleges anyagú és díszítésû dokumentumok.

A kötött könyvek gerincének alkotóelemei – a
bordák, a fûzõcérna, a gerinclemez, a bõr, perga-
men, papír vagy vászon borítóanyag – nehezen
viselik el, ha a gerinc a könyv erõltetett kinyitása
vagy vízszintesre való lenyomása miatt nagyon
megfeszül vagy szétnyomódik. Ezek az elemek
eltörhetnek, elszakadhatnak, a kötés meggyengül,
súlyosabb esetben szétesik, ami azután a lapok
kicsúszása miatt azok sérülésével is járhat.

Ilyen károsodások nem érhetik a szkennelés
során az értékes, eredeti kötéseket; az újabb, ér-
téktelenebb kötések pedig gyakran borítanak olyan
papírt, amit már nem lehet újrakötni, mert a töré-
keny lapok sem a fûzést, sem a ragasztást nem
viselik el. Ugyancsak gyakran sérül a kifeszített
vagy kilapított könyvkötés úgy, hogy a gyenge
külsõ vagy belsõ nyílásban a borítóanyag vagy
az elõzékpapír kiszakad, és emiatt vagy a gerinc-
lemez szakad le, vagy a könyvtest esik ki a táb-
lából. (4. kép)

A fény károsító hatása

A fény részecskékbõl álló, de hullámjelenség-
ként viselkedõ elektromágneses energiaáramlás.
Minél kisebb a hullámhossz (amelynek mérték-
egysége a nanométer, nm), annál nagyobb a su-
gárzás energiája és károsító hatása. A természetes
fény a következõ összetevõkbõl áll:

– nem látható ultraibolya (UV) sugárzás, hullám-
hossza 100–400 nm;
– látható fény, hullámhossza 400–760 nm;
– nem látható infravörös (IR) sugárzás (hõsugár-
zás), hullámhossza 760 nm-nél nagyobb.

Tehát az UV-sugárzás károsítja leginkább a
szerves anyagokat.

A fényforrásból egy meghatározott tárgyra
esõ fénymennyiség a tárgyon mérve, luxban fe-
jezhetõ ki. A pontalakú fényt szolgáltató fény-
forrás, mint a spotlámpa vagy izzólámpa meg-
világítási erõssége a távolság négyzetével for-
dított arányban változik, tehát például egy
spotlámpa megvilágítási erõssége négy méter
távolságról negyede lesz a két méterrõl mért
értéknek. Az UV-sugárzás mennyiségét az
összes fényerõsségen belüli arány megadásá-
val, microwatt/lumenben fejezik ki.

A fény árt a dokumentumoknak, különösen a
szerves anyagokból készült tárgyaknak, és a ká-
rosodás visszafordíthatatlan. Leginkább a napfény
és a neoncsövek UV-sugárzása káros, mivel ron-
csoló hatású (foto)kémiai reakciókat indít el és
segít elõ. Az izzólámpák infravörös-sugárzása által
okozott hõhatás sem hagyható figyelmen kívül.
Egy tárgy fény által bekövetkezõ károsodása a
megvilágítás luxban mért fényerõsségének és órá-
ban mért idõtartamának szorzatával, az ún.
luxórában mért fényhatással arányos. Vagyis a
hatás ugyanaz, ha tíz órán át kétszáz luxszal vagy
negyven órán át ötven luxszal világítanak meg va-
lamit, mivel mindkét fényhatás kétszáz luxórát je-
lent; a tárgyat a különbözõ idõpontokban ért fény-
hatások pedig összeadódnak.

A fényhatás szempontjából kiemelten érzékeny
anyagok a kéziratok, rajzok és más dokumentu-
mok tintái és festékei, valamint általában a fény-
képek, de különösen a legkorábbi technikákkal
készült pozitív képek és a színes fényképek. (5.
kép) A kiemelten érzékeny anyagok és dokumen-
tumok számára 15 000 luxóra/év fényhatás en-
gedhetõ meg; ez 50 lux fénymennyiség mellett
300 órás megvilágítást jelent. Ha a megvilágítás
mértéke nem 50, hanem mondjuk 100 lux, akkor
a megengedhetõ idõ a felére csökken, vagyis 300
óra helyett 150 lesz. A 15 000 luxóra az egy év
során ezen anyagokat érõ összes luxórát jelenti,
vagyis a kiállítás, a használat, a digitalizálás, a
másolás, a fényképezés összes órájának és a tár-
gyat érõ összes fénymennyiségnek a szorzatát. A
facsiszolatos és savas papírok a nagyon érzékeny
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6. Nagy méretû kéziratos térkép; repedezett és portól
erõsen szennyezett

kategóriába tartoznak, amelyek számára 150 000
luxóra/év a megengedett fényterhelés.

A szkennerek lámpája vagy lámpái külön-
bözõ fénymennyiséget bocsátanak ki; például
lehet egy lámpából a tárgyra esõ fénymennyi-
ség 3000 lux, a szkennelés ideje mondjuk 30
másodperc, ez kb. 25 luxórát jelent. Ennek
alapján azt mondhatjuk, hogy a fény károsító
hatása egyszeri szkennelés során önmagában
elhanyagolható. Ugyanakkor, mivel a tárgyat
az élete során érõ összes fényhatás összeadó-
dik és nem tudjuk, hogy például egy 600 éves
kódex miniatúráit eddig mennyi és milyen fény-
hatás érte, azt kell megkívánni, hogy a lehetõ
legkevesebbre szorítsák azokat a mûveleteket,
amelyek azzal járnak, hogy az eredeti kiemel-
ten érzékeny anyagokat fény éri.

A digitalizálás hatása a digitalizálandó
dokumentumokra

I. A  dokumentumok állapotának és veszélyez-

tetettségének felmérése és értékelése digitalizálás

elõtt

Minden típusú analóg anyag digitalizálható; a
rajzok, kéziratok, illusztrált könyvek, újságok,
levelek, képeslapok, színlapok, plakátok, met-
szetek, térképek és tervrajzok éppúgy, mint a
diák és fényképek vagy a festmények. Egy
gyûjtemény vagy gyûjteményrész digitalizálási
tervének készítésekor azonban fontos az erede-
ti analóg anyagok jellegének, méretének vizs-
gálata mellett azok állapotának felmérése is,
mivel az megszabja, hogy alkalmas-e az anyag
a digitalizálásra, lehet-e megfelelõ minõségû
digitális képet nyerni, valamint mindez a
szkennelési technika megválasztására is hatás-
sal van. Emellett a digitalizálás költségét is
kritikusan érinti az anyagok állapota, mivel egy
gyenge fizikai állapotban lévõ, törékeny vagy
erõsen szennyezett anyag elõkészítése, kezelé-
se a digitalizálás során több emberi munkát és
idõt igényel, valamint a szükség szerinti resta-
urátori elõkészítés, tisztítás, javítás, esetleges
restaurálás is nagymértékben megnövelheti a
költségeket. (6. kép) Ilyenkor azt is érdemes
fontolóra venni, hogy egy olyan digitalizálási
partnert keressenek, akinek ugyanaz a doku-
mentum jobb állapotban van a birtokában.

A felmérés szempontjai lehetnek: a kötés
technikája, anyagai és állapota; az írás-, rajz-,

festmény-, nyomathordozó (pergamen, papír,
esetleg textília) jellege, mérete és állapota,
valamint (pl. a térképek esetében) vastagsá-
ga és vastagságának egyenletessége; az író-
, festõ-, nyomóanyag (tinta, festékek, nyom-
dafesték) jellege és állapota. A festékek ál-
lapotát nemcsak szabad szemmel, hanem
mikroszkóposan is értékelni kell, mert lehet-
nek olyan apró, szabad szemmel még nem
látható sérülések, repedések a festékekben,
amelyek arra figyelmeztetnek, hogy egy erõ-
sebb fizikai igénybevételt (amilyen például
a pergamen lapok lenyomása, illetve a szken-
ner üveglapjának érintése) már nem visel el
károsodás nélkül a festék, mert leválhat, le-
pereghet a hordozóról.

Mind a kötés, mind a dokumentumot alkotó
anyagok esetében a készítési technikán és az állapo-
ton kívül a veszélyeztetettség mértékét is meg kell
állapítani. Ebbe a fázisba állományvédelmi szakem-
bert vagy/és restaurátort kell bevonni, aki az esetle-
ges javítási, restaurálási költséget is kalkulálja, amit
azután az összes költségbe be kell tervezni.
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II. Az állományvédelmi szempontok figyelem-

bevétele a digitalizálás elõkészítésekor: jellem-

zõk és követelmények a szkennerekkel kapcso-

latban; a digitalizálás módjának meghatározá-

sa, valamint a szükséges feltételek és körülmé-

nyek biztosítása. Állományvédelem a digitali-

zálás során.

A digitalizálás tervezése során az anyag jelle-
gét, állapotát, méretét, alakját (azt, hogy két- vagy
háromdimenziós-e) figyelembe véve kell kiválasz-
tani a szkennelési technikát, vagyis azt, hogy
milyen módon (szkennerrel vagy digitális fény-
képezõgéppel) és milyen fajta szkennerrel végzik
el a digitalizálást. A szkennerekkel szemben tá-
masztott követelmények között az állományvédel-
mi szempontoknak ugyanolyan jelentõségük van,
mint például a megfelelõ felbontási képességnek.

Állományvédelmi szempontból a háromdimen-
ziós dokumentumok esetében fontos, hogy azok
megfelelõ alátámasztást kapjanak, tehát például a
bekötött könyveket vagy iratokat ún. bölcsõn le-
hessen elhelyezni. A bölcsõ lehet egy olyan
könyvtartó, amelyen a kinyitott könyv két fele
egymással kb. 120–130 fokos szöget zár be, te-
hát nem kell síkba lenyomni a könyvet. Ebben az
esetben digitális fényképezõgépet lehet használ-
ni. A „bölcsõ” jelenthet egy függõlegesen közé-
pen kettéosztott asztallapot is, amelynek két fele
vízszintesen, a gerinc méretétõl függõ mértékben,
automatikusan széthúzódik; így a nyílásba bele-
helyezett gerinc, szabadon mozogva, nem törik
meg. A két fél asztallap külön-külön, függõlege-
sen is fokozatmentesen mozgatható, vagyis auto-
matikusan emelkedik és süllyed, ahogy a könyv
két felének vastagsága a lapozással, azaz a digi-
talizálásban laponként elõrehaladva nõ, illetve
csökken.

A megvilágítást szolgáltató lámpa fénye ún.
hideg, vagyis infravörös sugarakat nem tartalma-
zó és UV-sugárzástól is mentes legyen, vagy
maximum 10–25 mikrowatt/lumen UV-sugárzást
tartalmazzon.

Térképek esetében a nagy méret és a különle-
gesen nagy felbontóképesség iránti igény azok a
szempontok, amelyek elsõsorban meghatározzák
a szkenner megválasztását. Az Országos Széché-
nyi Könyvtár (OSZK) térkép-digitalizálási prog-
ramjához használt szkenner ún. dobszkenner,
amelynek kb. 40 cm átmérõjû hengerére erõsítik
föl pántokkal a térképlapot. Fontos, hogy nagy a
henger átmérõje, mivel így kisebb a veszélye

annak, hogy a kéziratos vagy kézi festésû térké-
pek festékei a papír megtörése miatt sérülnek. A
dobszkenner esetében nem fénnyel megvilágítva,
hanem lézeres letapogatással történik a szkennelés;
a lézersugárnak az anyagokra gyakorolt hatását ebben
a vonatkozásban valószínûleg még nem vizsgálták.

Egy-egy digitalizálási program vezetõje dönti
el, hogy a digitalizálás az intézményen belül (ha
a technikai feltételek biztosíthatók) vagy kívül
történik-e.

A döntés hatással van vagy lehet a készülék
fajtájára, a megfelelõ helyszín kiválasztására, a
szükséges munkatársak kívánatos képességeire és
az egész program szervezésére. Állományvédel-
mi szempontból fontos, hogy a digitalizálás során
a dokumentumokat olyan személyek fogják kéz-
be, helyezzék el a készüléken, végezzék a lapo-
zásukat, akik erre megfelelõen ki vannak képez-
ve, és a kellõ felelõsséggel, gondossággal, óva-
tossággal, sérüléseket nem okozva tudják a fel-
adatot végrehajtani. Általában célszerû és meg-
nyugtató mindezt a gyûjtemény egy alkalmas
munkatársára bízni.

Az alábbiakban példaként ismertetek néhány
részletet olyan felmérések és javaslatok szövegé-
bõl, amelyeket az állományvédelmi szempontok
figyelembevételével készítettem egyes dokumen-
tumoknak vagy a dokumentumok egy csoportjá-
nak digitalizálhatóságára, a digitalizálás feltétele-
ire és körülményeire vonatkozóan.

XV. századi pergamen kódex

Kötése korabeli; a fatáblák és az erõsen leko-
pott bársonyborító eredeti; mind a fûzés, mind a
tábláknak a könyvtesttel való kapcsolata ép és
szilárd (semmilyen javító vagy restauráló beavat-
kozást nem igényel). A kötet, annak ellenére, hogy
bordákra van fûzve, aránylag jól nyitható. Ahol
csak szöveg van, ott a belsõ margó elég széles,
az egész oldalas miniatúrával borított oldalakon
azonban a miniatúra gyakran a gerincig tart (nincs
margó).

A digitalizálás szempontjából a kötet különle-
gessége a vastagsága (13 cm). Ahogy a lapozás-
ban haladunk elõre, egyre vastagabb lapcsomót
kell a következõ lapnak „átérnie”, ezért egyre
beljebb kerülnek a gerinchez a sorkezdetek, és
egyre jobban torzulnak a betûk, az egész oldalas
miniatúráknak pedig egyre nagyobb része nem
látható. Sem a gerinc lefeszítése vagy szétnyomá-
sa, sem a korabeli, ép kötés megbontása semmi-
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képpen nem képzelhetõ el; ez merénylet volna a
kódex kötéstörténeti és fizikai integritása ellen.
Mivel nem garantálható, hogy a kódex a legki-
sebb károsodást vagy változást sem szenvedi el,
szkennelését nem tudom támogatni.

1848–49-es hírlapok

Mindegyik kötet papírja jó minõségû és jó
állapotban lévõ rongypapír, amit nem károsít a
fény. A nyomdafestéket szintén nem károsítja a
fény. A beakasztott félvászon kötések jó állapot-
ban vannak, de ha nagyon le kell a köteteket
nyomni a szkennerben, akkor a gerinc megtörhet,
ezért nem ajánlatos azokat síkágyas szkennerrel
felvenni.

A kötés nélküli, egyes lapokból álló 1848-as
Ellenõr kötetnél a lapok lerakása és felszedése
óvatosan, gondosan végzendõ, hogy a lapok az
egyenkénti rakosgatástól ne sérüljenek.

Vannak olyan kötetek (Kossuth Hírlap 1848,
Pesti Hírlap 1848. II, 1848. szept.–1849. és
1848. január–június), amelyekben a belsõ, ge-
rincnél lévõ margó keskeny és/vagy szoros a
kötés; várható, hogy a belsõ néhány betû tor-
zult lesz. Ezt elektronikusan korrigálni lehet,
tehát nem szükséges – mivel amúgy sem meg-
engedhetõ – a köteteket szétnyomni vagy telje-
sen szétszedni.

Elsõsorban azt javasolom, hogy az OSZK-
ban már elkészített mikrofilmrõl történjék a di-
gitalizálás. Ha ez nem oldható meg, akkor is
inkább a digitális kamera, mint a síkágyas szken-
ner használatát javasolom mindegyik kötet ese-
tében.

1848–49-es plakátok és kisnyomtatványok

Mivel valamennyi látott dokumentum jó álla-
potú, rongypapíron lévõ nyomtatvány, digitalizá-
lásuk nem okoz károsodást sem a papírban, sem
a nyomdafestékben, és – mivel egy- vagy né-
hánylapos dokumentumokról van szó – síkban
való kifektetésük sem jelent problémát.

1897 és 1899 között megjelent hírlap

14, beakasztott félvászon kötésû kötetbe van
kötve. Az 1. kötet kötése korábban készült, mint
a többié; ennek vászongerince félig leszakadt. A
többi kötet kötése ép.

A 14 kötetben lévõ valamennyi újság papír-
jának összetétele hasonló: 70–80% facsiszolat

és 20–30% facellulóz. A papír savas közegben
enyvezve készült, jelenleg erõsen savas. A meg-
jelenés óta eltelt több mint száz év alatt a na-
pilap papírja megsárgult, a lapok teljes terje-
delmükben törékennyé váltak, szélük sötétebb
sárgásbarna, beszakadozott, és néhány helyen
már kisebb hiányok is keletkeztek.

A szakadásokat és hiányokat a mikrofilme-
zés elõtt kijavították, de a lapok egyenkénti kon-
zerválására és restaurálására (a savasság meg-
szüntetésére, a gyenge, törékeny papír megerõ-
sítésére) nem kerülhetett sor. A javítás óta ke-
letkezett újabb szakadások lapozáskor könnyen
továbbszakadnak, és új szakadások is keletkez-
hetnek.

Az eredeti hírlapköteteket a lapok csonkulá-
sának veszélye nélkül nem lehet az olvasóknak
kézbe adni. Mivel a hírlap veszélyeztetett álla-
potban van, eredeti példánya nem kutatható és
nem digitalizálható. Digitalizálásra az újságról
készült, már meglévõ mikrofilmet tanácsos, il-
letve kell használni.

Mikrofilmezés vagy digitalizálás?

A szigorú technológiával elkészített mikrofilm-
negatívok felbontóképessége kiváló és tartós-
ságuk, vagyis használható állapotban való fenn-
maradásuk legalább kétszáz év. Mindezek alap-
ján a negatív mikrofilm tekinthetõ az eredeti-
nek legjobban megfelelõ, új filmre információ-
veszteség nélkül bármikor átmásolható, nagyít-
ható és tartós másolat hordozójának.

A hosszú távú állományvédelem céljait az
szolgálja megfelelõen, ha az ún. hibrid megol-
dást alkalmazzák, vagyis azt, hogy a digitalizá-
lást megelõzõen tökéletes minõségû, digitalizá-
lásra is alkalmas mikrofilmet készítenek a do-
kumentumról, majd – a széles körû hozzáférés
érdekében – a mikrofilmet digitalizálják.

Olyan berendezés is van már, amellyel egy-
szerre lehet mikrofilmet készíteni és szkennelést
végezni.

Az a fontos, hogy a digitalizálást ne tekint-
sék az állományvédelem egyedüli és feltétlenül
megbízható eszközének, mivel a digitalizált vál-
tozat információtartalmának teljes megmaradá-
sa és a hozzáférés hosszú távon még nem ga-
rantálható.

Kastaly Beatrix

 Országos Széchényi Könyvtár
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A digitális könyvtár
a szerzõi jog tükrében

A digitális könyvtár létrejötte

Magyarországon már a rendszerváltozást megelõ-
zõen erõteljes közeledést lehetett megfigyelni az
információs társadalom irányába. Viszonylag
korán csatlakoztunk az internet közösségéhez: a
„vasfüggöny”, továbbá a korszerû technológia
kelet-európai terjedését tiltó COCOM-lista is ér-
vényben volt, amikor sok magyar felsõoktatási,
könyvtári és más szakember már javában hasz-
nálta munkaeszközként a számítógépet. Munká-
juk során egyrészt hozzájutottak a külföldön ké-
szülõ adatbázisokhoz, másrészt maguk is hason-
lók építésébe kezdtek.

Az 1990-es évek elsõ felében az interneten
is megjelentek az elsõ magyar nyelvû digita-
lizált mûvek. Dolgozó emberek szabadidejü-
ket nem kímélve, szorgalmasan gépelték be
kedvenc írójuk kedvenc mûvét, majd egy
közös adatbázisban helyezték el az elkészült
„digitalizált” alkotásokat. Majd egy évtized
ezzel a munkával telt. Az alkotók joggal
érezhették magukat büszkének ezen úttörõ és
heroikus úton. Ebben a szegedi egyetemi
könyvtár játszott kiemelkedõ szerepet, az ott
dolgozó könyvtárosoknak köszönhetõen ez
az intézmény ma is élenjáró vállalkozásokat
tudhat magáénak. Mindemellett az elmúlt
évtizedben a könyvtári tevékenység korsze-
rûsítése terén a szegedi mûhely szellemi ki-
sugárzása az egész országra hatott és kiha-
tott. Ma már nemcsak saját eredményeik,
hanem az egyetemen folyó magas szintû szak-
képzés révén is érvényesül ez a pozitív ha-
tás.1

A Magyar Elektronikus Könyvtár 1994, a
Neumann János Digitális Könyvtár 1997 óta
szolgálja a magyar nyelvû szép- és szakiroda-
lom iránt érdeklõdõket. A két „tisztán” virtuá-
lis könyvtár mellett több száz könyvtár, múze-
um és levéltár kapcsolódott be az elmúlt évek
során a nemzeti kulturális örökség digitalizálá-

sába. Például: Magyar Elektronikus Könyvtár
http://www. mek.iif.hu/; Neumann János Digi-
tális Könyvtár http://www.neumann-haz.hu/;
Heves Megyei Elektronikus Könyvtár http:/ /
www. brody.iif.hu/hmek/index.html; Verseghy
Ferenc Elektronikus Könyvtár http://vfek.
vfmk.hu/; Vasi Digitális Könyvtár http://www.
vasi digitkonyvtar.hu/.

Mi lett a kitartó és hõsies munka eredménye?
Mire az elsõ nagy adatbázisok elkészültek, a jog-
alkotó kiscserkész módjára beérte az úttörõket.
Az új szerzõi jogi törvény megalkotásával majd
hatályba lépésével a jogalkotó az elkészült mun-
kákat visszaparancsolta az adattároló lemezekre.
Az interneten történõ közzétételük engedélyezé-
sét a szerzõkre, szerzõi vagyoni jogosultakra és a
közös jogkezelõkre bízták.

Dolgozatom célja az, hogy a könyvtárak irodal-

mi és képzõmûvészeti alkotások digitalizálásakor
felmerülõ általános szerzõi jogi problémáira rámu-
tassak és megpróbáljak választ adni a gyakorlat alap-
ján, melyre az elmúlt egy évben tettem szert a
Neumann-háznál. Jelen dolgozatommal nem felada-
tom tekintettel lennem az egyes közgyûjtemények-
re, költségvetési intézményként mûködõ könyvtá-
rakra vonatkozó speciális jogszabályokra, valamint
a terjedelmi korlátok miatt nem tudok kitérni a fo-
lyamatban lévõ szerzõi jogi változásokra (többek
között: digitális jogkezelés).

Szerzõi jogi szabályozás

Ahhoz, hogy a könyvtárakban megfelelõ mó-
don tudjunk a digitalizálás szerzõi jogi kötelezett-
ségeinek eleget tenni, ismernünk kell a szerzõi
jogot és a mögötte álló jogszabályokat.

Az alkotmányban rögzített alapelv a tulajdonhoz
való jog biztosítása2. A szellemi alkotások, nyuga-
ton használt formában: szellemi tulajdon (melynek
része a szerzõi jog) egy speciális formája a tulajdon-
jognak. Ugyanerrõl a Polgári Törvénykönyv (Ptk.):
A szellemi alkotás a törvény védelme alatt áll.3 Az
ENSZ Emberi Jogok Nyilatkozata (1948) alapján
minden embernek joga van a tudományos, irodalmi
és mûvészeti alkotáshoz fûzõdõ erkölcsi és anyagi
jogai védelmére.4

1 Dr. Tószegi Zsuzsanna: A digitális könyvtárak szerepe
a magyar kulturális örökség digitalizálásában és hozzá-
férhetõvé tételében

2 1949. XX.  tv. 13. § (1)
3 1959. IV. tv. 86. § (1)
4 ENSZ EJNY 27. § (2)



10  • Könyvtári Levelezõ/lap • 2005. január

 Az alábbi esetekben kiegészítõ jelleggel az
1959. évi IV. törvényt, a Polgári Törvényköny-
vet kell használni:
– a személyhez fûzõdõ jogok védelme;
– a tulajdon-átruházás szabályai a mûpéldány
átadásával megvalósuló teljesítés körében;
– a szerzõdések általános szabályai a felhaszná-
lási/jogátruházási szerzõdések körében;
– a jogszavatosság szabályai szerzõdéses kikötés
alapján, a kártérítés szabályai vétkes jogsértés
esetén;
– öröklési szabályok a vagyoni jogok öröklésére.

A régi szerzõi jogi törvényben nem találunk
utalást az interneten történõ felhasználásra. Ezt
csak a szerzõi jogról szóló új, 1999. évi LXXVI.
törvényben szabályozták:
26. § (8) A szerzõnek az is kizárólagos joga,
hogy mûvét – másként, mint sugárzással vagy a
(7) bekezdésben szabályozott módon – a nyilvá-

nossághoz közvetítse, és hogy erre másnak enge-

délyt adjon. E joga kiterjed különösen arra az
esetre, amikor a mûvet vezeték útján vagy bár-
mely más eszközzel vagy módon úgy teszik a

nyilvánosság számára hozzáférhetõvé, hogy a

nyilvánosság tagjai a hozzáférés helyét és idejét

egyénileg választhatják meg.
A szerzõi jogi törvény egyes pontjai a kö-

zös jogkezelõket nevezik meg meghatározott
jogok kizárólagos érvényesítõinek. A közös jog-
kezelõket a Nemzeti Kulturális Örökség Mi-
nisztériuma (NKÖM) minisztere veszi nyilván-
tartásba, és a Magyar Közlönyben minden év-
ben megjelenõ díjszabásaikat is a miniszter
hagyja jóvá.

Közös jogkezelõk különösen:

1. irodalmi és zenei mûvek jogai: Artisjus, Ma-
gyar Szerzõi Jogvédõ Iroda Egyesület, (AR-
TISJUS)
2. egyéb alkotómûvészeti alkotások jogai:

HUNGART Vizuális Mûvészek Közös Jogkezelõ

Társasága Egyesület (HUNGART)

Különleges szerepet tölt be a közös jogkezelés-
ben a Magyar Reprográfiai Szövetség (MRSZ)
3. filmalkotások: Filmszerzõk és Elõállítók Szer-

zõi Jogvédõ Egyesülete (FILMJUS)

4. elõadómûvészi teljesítmények: Mûvészeti Szak-

szervezetek Szövetsége Elõadómûvészi Jogvédõ

Iroda (MSZSZ-EJI)

5. hangfelvételek jogai: Magyar Hanglemezki-

adók Szövetsége (MAHASZ)

A digitális könyvtár gyakorlata

A szerzõi jogi törvény védi az irodalmi, tudo-
mányos és mûvészi alkotásokat. A könyvtárak

esetében kiemelendõ:
a) az irodalmi (pl. szépirodalmi, szakirodalmi,
tudományos, publicisztikai) mû,
b) a nyilvánosan tartott beszéd,
c) a színmû, a zenés színmû, a táncjáték és a
némajáték,
d) a rajzolás, festés, szobrászat, metszés, kõnyo-
más útján vagy más hasonló módon létrehozott
alkotás és annak terve,
e) a fotómûvészeti alkotás,
f) a térképmû és más térképészeti alkotás,
g) a jelmez- és díszletterv.
Másrészt fontos, hogy bizonyos cselekmények
szerzõi jogi felhasználásnak minõsüljenek.5 Ilyen
cselekmények:
– a többszörözés,
– a terjesztés,
– a nyilvános elõadás,
– a nyilvánossághoz közvetítés sugárzással vagy
másként,
– a sugárzott mûnek az eredetihez képest más
szervezet közbeiktatásával a nyilvánossághoz tör-
ténõ továbbközvetítése,
– az átdolgozás,
– a kiállítás.

A digitális könyvtár esetében a digitális úton
történõ rögzítés, a többszörözés és a nyilvános-
sághoz történõ közvetítés a releváns.

Mikor valósul meg a nyilvánosság? Akkor, ha
a mûszaki lehetõségek határain belül a rendszer-
hez bárki csatlakozhat, szolgáltatásait bárki igény-
be veheti.6

A szerzõ, a mû alkotója az, aki fõszabály sze-
rint a szellemi alkotás személyhez fûzõdõ és szer-
zõi vagyoni jogairól rendelkezik.

Szerzõi jogdíj a kötetben szereplõ összes szer-
zõnek jár, minden egyes szerzõvel felhasználási
szerzõdést kell kötnünk. Csak így jogszerû a fel-
használásunk, és csak így kerülhet ki egy digitá-
lis könyvtár honlapjára.

Saját szerzõségnek tekinthetjük:
– teljes mû,
– fordítás,

5 Dr. Tóth Péter Benjámin: A digitális könyvtár és a
szerzõi jog
6 BH 1991/147
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– elõszó,
– utószó,
– jegyzetek,
– szómagyarázat,
– kritikai kiadás,
– illusztráció,
– grafika,
– átdolgozás,
– feldolgozás.

Szerkesztõknek, lektoroknak szerzõi jogdíjat

nem kell fizetni. (Általános szabályként. Van olyan
gyûjteményes mû, amely több évtizedes munka
eredménye. Ebben az esetben az egyedi, sajátos
jelleget öltõ gyûjteményes mû szerzõjének jár
jogdíj.)

A kötet birtokában meg kell keresnünk min-

den szerzõi jogosultat:
• élõ szerzõt,
• elhunyt szerzõ szerzõi vagyoni jogi jogosultjait
(természetes és jogi személy is lehet: örökös
magánszemély, továbbá egyház, szerzetesi rend,
közintézmény, állam – Kincstári Vagyoni Igaz-
gatóság).

Egy könyvtár két forrásból tud digitalizálni:
általános költségvetésébõl vagy pályázati céltá-
mogatásokból. Az alapdigitalizálásra szakértõk
választanak ki mûveket, meghatározott kiadáso-
kat. Az eseti pályázatoknál hirtelen kell meghatá-
rozott tárgykört feldolgozni. Mindkét esetben a
listák, elõirányzatok elkészítése után történik meg
a kötetek tényleges beszerzése. Ekkor tudjuk meg,
hogy valójában kik írták, fordították, illusztrálták
a könyvet. Például a Balogh László – Tóth Lász-

ló (szerk.): Fejezetek a pedagógiai pszichológia
körébõl (KLTE Egyetemi Kiadó, Debrecen,
1998) címû kötet kétszerzõs mûként került pályá-

zati listára. A kötetek beszerzése után lehetett

megtudni: közel 40 magyar és 15 külföldi szerzõ

tanulmánykötetérõl van szó. Ez az apróság több
ponton lehetetlenné teheti a pályázatunkat:
1) köteteket nem lehet beszerezni;
2) szerzõk, fordítók, illusztrátorok, szerzõi jogo-
sultak engedélyüket megtagadják (ide értendõ az
is, ha kiadó fennálló szerzõdésére hivatkozva nem
járul hozzá a felhasználáshoz);
3) a szerzõk, szerzõi jogosultak nem föllelhetõk.

Mit lehet tenni ebben az esetben? Semmit. A
szabad felhasználás szûk eseteit leszámítva, a
mûveket nem lehet felhasználni. Kerényi Károly,

Radnóti Miklós, József Attila, Márai Sándor örö-
kösei kifejezetten tiltakoznak a mûvek internetes

közzététele ellen. Természetesen ez nem jelenti
azt, hogy az említett szerzõk mûvei nem találha-
tók meg az interneten…

A jogszerû eljárás az, ha a kötetek beszerzése
után megkeressük a szerzõi jogosultakat. A jogo-
sultak elvi beleegyezését kérjük – tájékoztatva
õket a jogdíj nagyságrendjérõl –, hogy a digitali-
zálás folyamatát elkezdhessük. A szövegfelismer-
tetés után a pontos karakterszám ismeretében tud-
juk megmondani, mennyi az õket illetõ jogdíj. A
pontos összeg ismeretében a jogosultakkal felhasz-
nálási szerzõdést kötünk.

Felhasználás

Jogi szempontból a felhasználási szerzõdés
közvetlen tárgya az engedély, amely keletkezteti
a felhasználási jogot7, közvetett tárgya a szellemi
alkotás, és nem a kiadás. A szellemi alkotás fel-
használási jogát szerezzük meg és nem a kötetét.
A szerzõ hozzájárulása szükséges ahhoz, hogy a
mûvét illusztráljuk. Arról azonban nem ír a tör-
vény, hogy az illusztrációk elhagyásához is kel-
lene engedély. Ennek alapján az illusztrációkat,
elõ- és utószavakat el lehet hagyni. Amennyiben
azokat is szeretnénk felhasználni, a szerzõkkel
külön felhasználási szerzõdést kell kötnünk. A
felhasználási szerzõdésben azonban a szerzõ és a
felhasználó kiköthet speciális feltételeket (melyik
kiadás, a szerzõ utolsó korrektúrája, bizonyos
részek elhagyása…).

A szerzõi jogi védelem a szerzõ halálát követõ
év elsõ napjától számított 70 évig él. A védelmi
idõ lejártáig a szerzõi vagyoni jogosultjaikkal
felhasználási szerzõdést kell kötni és ennek ellen-
értékéül jogdíjat vagyunk kötelesek fizetni. 2005-
ben azoknak a szerzõknek a szerzõi vagyoni jo-
gosultjaival kell felhasználási szerzõdést kötnünk,
akik 1934. január 1-je után haltak meg. Több
szerzõ esetén az utolsó elhunyt szerzõ halálától
számít a védelmi idõ. Azoknak az esetében, akik
nem tartoznak ebbe az idõintervallumba, szabad
felhasználásnak minõsül. Például Ferenczi Sán-

dor 1933-ban halt meg, a védelmi idõ 2004.

december 31-éig élt. A szerzõi jogosultakkal az

elmúlt évben még foglalkozni kellett. Mûveinek

7 Dr. Gyertyánfy Péter (szerk.): A Szerzõi jogi törvény
magyarázata, Bp., KJK, 2000. 276.old.
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többsége idegen nyelven jelent meg, így a ma

kiadásra kerülõ mûvek nagyrészt fordítások, me-

lyek ugyanolyan mértékû anyagi és jogi kötele-

zettséget jelentenek egy digitális könyvtár szá-

mára. 2005. január 1-je után a fordítások te-

kintetében továbbra is jogdíjkötelesek  a

Ferenczi-mûvek!

A szerzõk, jogutódjaik segítõkészek és jóhi-
szemûek. Nem mindig tudják, van-e, volt-e az
elhunytnak fennálló kiadói szerzõdése.

Amennyiben van, nem tudják mire adtak fel-
használási jogot. Elõfordul az is, hogy szóbeli
megállapodás van kiadóval, vagy már az elõ-
szerzõdést is megkötötték.

Mi az, ami miatt félreértésben lehetnek? Ma

szabad felhasználású mûnek – azaz közkincsnek

– az tekinthetõ, amely esetében a szerzõ 1933.

december 31-éig elhunyt.  Például 1938-ban
meghalt egy szerzõ. A régi Szjt. alapján a védel-
mi idõ (50 év) 1988-ban lejárt, a kiadók szaba-
don felhasználhatták. Az új Szjt. 1999-tõl 70 évre
emelte a védelmi idõt: 1988 és 1999 között, 11
éven keresztül nem kellett felhasználási szerzõ-
dést kötniük, ugyanígy jogdíjfizetési kötelezettsé-
gük sem volt. Az új Szjt. hatálybalépésétõl kezd-
ve azonban ismét kell jogdíjat fizetniük, 2009.
január 1-jéig.

A kiadói szerzõdés egy kizárólagos felhaszná-
lói szerzõdés. 1970-tõl kezdõdõen négy, majd
1997. január 3-ától nyolc évre volt köthetõ.8 1999.
szeptember 1-jétõl a felhasználási/kiadási szerzõ-
dés idõtartalmi korlátozása megszûnt: idõtartama
a szerzõdés tárgyát képezõ mûhöz hasonló mû-
vek felhasználására kötött szerzõdések szokásos
idõtartamához igazodik. A bírói gyakorlat felte-
hetõen még sokáig a nyolc évet tekinti általáno-
san elfogadottnak, ugyanakkor megnyílt az út a
„royalty” típusú szerzõdéseknek.9  A kiadói szer-
zõdés hatályossága alatt a szerzõ nem rendelkez-
het szabadon mûvének a szerzõdésben kikötött
felhasználásairól.

Figyelni kell arra is, hogy nagy kiadók elõfel-
használási jogot kötnek ki a már megnevezett
felhasználásokra, vagy például az internetes fel-
használásra. Ebben az esetben ajánlatunkkal meg-

keressük a szerzõket/jogosultakat, õk továbbítják
ajánlatunkat a kiadónak, és határidõ megjelölésé-
vel kérik, hogy éljenek elõfelhasználási jogukkal
vagy arról mondjanak le. (Nem kell attól félnünk,
hogy egy könyvtár, múzeum nem tud piaci aján-
latot tenni. Egy könyvtári, múzeumi portálon sze-
replés, rendszeres felügyelet, idõkorlátozás nél-
küli szolgáltatás ugyanannyira meghatározó, mint
egy közepes pénzajánlat.)

A kiadók legtöbbje mindezidáig nem foglal-
kozott digitális felhasználással. A technika fejlõ-
désével úgy gondolják a kiadók, hogy a kiadói jogba
beletartozik az interneten való közzététel. Fontos
hangsúlyoznunk, hogy a hálózaton való közzétételt
külön ki kell kötni! Ha az nincs benne a szerzõdés-
ben, akkor arról a szerzõ rendelkezhet.

A kiadói jogba beletartozik a digitalizáláshoz
elengedhetetlen rögzítés és többszörözés joga is,
azonban ezt a szerzõ javára szûken kell értelmez-
ni: joga van rögzíteni a mûvet, többszörözni, a
papír alapú kiadás tekintetében.

Az elektronikus könyvek, könyvtárak terjedé-
sével párhuzamosan a kiadók is kikötik az
internetes felhasználást. Ennek magyarázata csu-
pán gazdasági érdek. Nem azért kötik ki (nagyobb
kiadók kivételével), mert szeretnék interneten vagy
e-book formában kiadni, hanem azért, hogy a papír
alapú kiadás ne maradjon benn a raktárban.

A kiadói szerzõdéssel a kiadó jogot szerez a
kiadásra, köteles a felhasználás ellenértékeként
jogdíjat fizetni, a szerzõ pedig köteles a mûvet
átadni. A kiadó ezzel jogot szerez, de nem köte-
lességet. A kiadói szerzõdés fennállása alatt nem
kötelezõ kiadnia a könyvet.

A szerzõ – közös jogkezelés

A szépirodalmi mûvek internetes jogosítása az
EU jogharmonizációt megelõzõen az Artisjus
Magyar Szerzõi Jogvédõ Iroda Egyesületet (a
továbbiakban ARTISJUS) illette. Mûfaj szerint:
a vers, mese, elbeszélõ költemény, regény, me-
moár, tényirodalom, irodalmi publicisztika, konfe-
ransz szöveg, villámtréfa, illetve ezek részletei.

Az EU-hoz való csatlakozás óta szövegek
esetében internetes felhasználási engedélyt a szerzõ-
tõl vagy a szerzõi vagyoni jog jogosultjától:
– színpadra szánt irodalmi mûvek,
– zenedrámai mûvek vagy jeleneteik, keresztmet-
szeteik,
– szakirodalmi mûvek,

8 19/1996 (XII.26.) MkM
9 Dr. Gyertyánfy Péter (szerk.): A Szerzõi jogi törvény
magyarázata, Bp, KJK, 2000.
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– nagyobb terjedelmû nem színpadra szánt szép-
irodalmi mûvek esetében kell kérnünk. Döntõ
többségben nagyjogos engedélyek (szerzõi). Min-
den más esetben az ARTISJUS a jogosult.

Képzõmûvészeti alkotások tekintetében az
internetes jogosítás a HUNGART Vizuális Mû-
vészek Közös Jogkezelõ Társasága Egyesületet
(továbbiakban HUNGART) illeti, azonban míg
az ARTISJUS jogosítása korábban kizárólagos
volt, a képzõmûvészeti alkotások felhasználása-
kor a szerzõvel is lehet felhasználási szerzõdést
kötni, hiszen a HUNGART ugyanúgy beszerzi
az engedélyeket.

A jogharmonizációval jelentõs változás állt be:
a dolgozatban megjelölt felhasználási módok és
célok tekintetében nem kell a közös jogkezelõket
megkeresni.10

Az új Szjt. külön nevesíti a felhasználási szer-
zõdést, amellyel a szerzõk a felhasználási enge-
délyt megadják. A szerzõ személyhez fûzõdõ
jogait nem ruházhatja át, azok másként sem száll-
hatnak át, és a szerzõ nem mondhat le róluk. A
vagyoni jogokra mindez érvényes, az alábbi ki-
vételekkel:
– a vagyoni jogok örökölhetõk,
– a vagyoni jogokat öröklés útján megszerzõ sze-
mélyek azokról egymás javára rendelkezhetnek,
– törvényi kivételek:

o eredeti jogátruházás:
együttesen alkotott mû
munkaviszonyban alkotott mû

o szerzõdéssel történõ jogátruházás:
szoftver
adattár
reklám céljára megrendelt mû
megfilmesítési szerzõdés.

Minden más esetben felhasználási szerzõdést
kell kötni.

A felhasználói szerzõdés alanyai a szerzõ/szer-
zõi jogosult és a felhasználó. A szerzõdés tartal-
mára jellemzõ pontok:

a) Természetes személy esetében

– A szerzõdõ fél a mû kizárólagos szerzõje
– Szerzõi jogosult esetén õ a szerzõ vagyoni jo-
gainak jogosultja
– Jogszavatosság (a szerzõ kijelenti, hogy nem
áll fent harmadik személynek olyan joga a jelen

szerzõdésben meghatározott mû esetében, amely
a felhasználót akadályozza a jelen szerzõdésben
meghatározott felhasználásban)
– A szerzõdés közvetlen tárgya: az engedélyezés
(on-line, off-line)
– A szerzõdés közvetett tárgya: a szellemi alko-
tás (terjedelem)
– A felhasználás idõbeni tartama
– A felhasználás ellenértékéül járó jogdíj

b) Jogi személy esetében

A szerzõi jog személyhez fûzõdõ jogosultság.
Egyéni vállalkozó kivételével, ha egy szerzõnek
gazdasági társasága van, a társasága és önmaga
között is felhasználási szerzõdést kell kötnie. A
közöttük lévõ szerzõdés idõtartamát nem halad-
hatja meg a mi felhasználási szerzõdésünk ideje.
– Õ a szerzõ szerzõi vagyoni jogainak jogosultja
– Jogszavatosság
– Vállalkozás esetén bele kell foglalni, hogy a
szerzõ lemondott szerzõi jogairól / átruházta szer-
zõi jogait / korlátlan felhasználási jogot engedett
az X.Y. Bt. javára / Bt.-nek.
– Számla ellenében (25%-os áfa terheli a jogdíjat)
– A szerzõdéskötést követõ nyolc napon belül
– Átutalással fizetünk a jogi személy bankszám-
lájára (csak az adott jogi személy bankszámlájára
történhet kifizetés, egyeznie kell a céges bélyeg-
zõn lévõ számlaszámmal)

Öröklés

A szerzõi jog mint a tulajdon egy speciális
formája örökíthetõ, örökölhetõ. A szerzõ a vég-
rendeletében meghatározott személy vagy szemé-
lyek javára rendelkezhet. A felhasználó azt, hogy
a szerzõ halála után kit illet meg a szerzõi vagyo-
ni jogosultság, csak az örökösöktõl tudhatja meg.
A jogszavatosság kikötése a felhasználási szerzõ-
désben azért lényeges, hogy ha az örökös téve-
sen tájékoztatja a felhasználót, akkor az igazi
jogosult jogos követelése ellen védhesse magát a
digitális könyvtár.

Ha nincs végrendelet, akkor a törvényes örök-
lés lép be. Ebben az esetben elsõ sorban az örök-
hagyó gyermekei örökölnek egyenlõ arányban.
Így a felhasználónak minden gyermekkel, vagy
ha az örökösök egymás javára rendelkeztek, a
megnevezett örökössel kell felhasználási szerzõ-
dést kötnie.

Az örökhagyó házastársa örökli mindannak a
vagyonnak a haszonélvezetét11, amelyet egyéb-

10 2003. CII. Tv.
11 új Szjt. kommentár
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ként nem õ örököl (özvegyi jog). Így a felhasználási
szerzõdést a haszonélvezõvel kell megkötni.

Míg egy szerzõ által kötött felhasználási szer-
zõdésben van jogutódlás a szerzõi oldalon, ad-
dig a haszonélvezet nem száll át másra. A ha-
szonélvezõ kizárólag a haszonélvezet fennállá-
sáig rendelkezhet csak a felhasználással. A fel-
használási szerzõdés meghatározott idõre szól,
a haszonélvezet idõtartamát azonban nem lehet
elõre tudni. (A haszonélvezet a túlélõ házastárs
halálával vagy újabb házasságkötésével szûnik
meg.)

Egy könyvtár, közintézmény pályázati pénz-
bõl csak egyszer tud szerzõi jogdíjat fizetni egy
szerzõnek, olyan összetett felhasználási szerzõ-
dést kell kötni, amelyet a haszonélvezõ – aki a
jogdíjra jogosult – mellett a tényleges örökö-
sök is aláírnak. Az örökösökkel kötött szerzõ-
dés hatálybalépése feltételtõl függõ: a haszon-
élvezet megszûnésekor lép életbe a felhaszná-
lási szerzõdés a szerzõi jogosultakkal.

Az is elõfordulhat, hogy a szerzõ gyerme-
kek nélkül hal meg. Ebben az esetben, végren-
delet nélkül – a szerzõi jog tekintetében bizo-
nyosan – a túlélõ házastárs örököl. A házastárs
halálával a házastárs rokonai fogják örökölni a
szerzõi vagyoni jogot, azaz a szerzõi jogosulta-
kat nem a szerzõ hozzátartozói között kell ke-
resni, hanem a házastárs rokonai között.

Ha nincs végrendelet vagy a törvényes örök-
lés alapján senki nem jogosult örökölni, az ál-
lam örököl. Ekkor a Kincstári Vagyoni Igazga-
tóságot kell megkeresni a felhasználási szerzõ-
dés megkötéséhez.

Képzõmûvészeti alkotások
a világhálón

A számítástechnikai fejlõdés tette lehetõvé,
hogy ne csak kézzel bevitt adatokkal lehessen
dokumentumokat rögzíteni, hanem más eljárás-
sal is készíthessünk az adott alkotásról olyan
digitális hordozón tárolható adathalmazt, amit
aztán késõbb interneten közzétehetünk.

A HUNGART Vizuális Mûvészek Közös
Jogkezelõ Társasága Egyesület képzõ-, ipar- és
fotómûvészek szerzõi jogainak kollektív keze-
lésére létrejött szervezet. A felhasználóknak ké-
relem alapján kell a jogosítást igényelniük.

A HUNGART által adott jogosítás kizáró-
lag az abban megnevezett szerzõ ott megjelölt

mûvének felhasználására jogosít. Azon fotómû-
vészeti alkotások felhasználásához, melyek más
mûalkotást ábrázolnak, mindkét alkotás tekin-
tetében szükséges a jogosítást beszerezni
Amennyiben a jogosult megtagadja hozzájáru-
lását, úgy a HUNGART-nak sem áll jogában
jogosítást adni.

Mûvészeti alkotások fényképeinél e tarifa te-
kintetében a fotósok jogai egyenlõk a reprodu-
kálandó mûtárgy alkotójának jogaival. Kivéte-
les esetekben, amikor a jogdíjköteles felhasz-
nálás nem áll arányban a költségével vagy
egyéb körülmény ezt indokolja, így például az
érintett felhasználók jelentõs részét megfelelõ-
en képviselõ országos érdekképviseleti szerve-
zetekkel, nonprofit szervezetekkel külön meg-

állapodás köthetõ.

Összegzés

A digitális könyvtárak létrejöttével egy idõben
történt szabályozás a szerzõi jogban. Mindkét terü-
let viszonylag újnak számít, fõleg abban a tekintet-
ben, hogy a számítástechnika és az internet gyors
fejlõdése napról napra milliókat ragad magával. A
fejlõdés új problémákat vet fel, amelyek a gyakor-
latban mutatkoznak meg. Dolgozatommal is arra
szeretettem volna rámutatni, hogy egy könyvtárnak,
amely digitalizálással és nyilvános szolgáltatással
foglalkozik, egy mû felhasználásához mennyi pon-
tot kell vizsgálnia, mennyi személlyel kell telefo-
non, levélben egyeztetnie, hogy felhasználása jog-
szerû legyen.
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A témáról érdekes vita zajlott nemrégiben a

Kataliston. Olvasható a lista archívumában a

http://listserv.iif.hu/Archives/katalist.html címen –

A szerk.

50 éves a Corvina Kiadó

A patinás könyvkiadó, amelynek elsõ
igazgatója Cserépfalvy Imre volt, gyönyörû

kiadvánnyal ünnepelte fél évszázados
jubnileumát.

2004-ben az Országos Széchényi
Könyvtárral együttmûködve a Bibliotheca
Corviniana legszebb és legjellegzetesebb

kódexlapjaiból összeállított gyûjteményt adott
ki, amelyet magyar és olasz szakemberek

tanulmányai gazdagítanak.
A képen: Mátyás király a Thuróczy-

krónikában.
Megjegyezzük, hogy a corvinák digitalizált

változata az interneten is „lapozgatható”
a http://www.corvina.oszk.hu/ címen.

(A holló jegyében. Fejezetek a corvinák
történetébõl. Szerk.: Monok István.

Budapest : Corvina Kiadó, Országos
Széchényi Könyvtár, 2004.)
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ODR-hírekODR-hírekODR-hírekODR-hírekODR-hírek

Az ODR
lelõhely-adatbázis
2004. évi statisztikája

Az elmúlt évi elsõ számunkban közöltük az ODR 2003.

évi mûködését dokumentáló statisztikákat. Ismét lezárult

egy év, és úgy gondoljuk, érdemes összehasonlítani az

akkori adatokat a mostaniakkal.

Tanulságokkal szolgálhatnak, és erõsíthetik a rend-

szer tagjainak, felhasználóinak elkötelezettségét.

(– A szerk.)

Keresések 2004 Kérések

Látogatás Keresési mûvelet Hány helyrõl? 2004 2003

Január 11 154 238 612 3628 2 652,0 2 077,0

Február 11 764 294 480 3883 4 924,0 2 910,0

Március 13 947 350 631 4475 5 630,0 3 754,0

Április 11 310 287 952 3980 4 342,0 3 090,0

Május 11 272 266 229 3851 3 178,0 2 300,0

Június 9481 218 355 3001 2 323,0 1 544,0

Július 7839 176 298 2752 1 593,0 1 341,0

Augusztus 8049 168 416 2843 2 313,0 1 263,0

Szeptember 11 413 351 602 4525 5 987,0 4 110,0

Október 15 330 372 930 2387 7 333,0 5 323,0

November 16 140 391 050 2132 6 331,0 4 617,0

December 12 930 265 740 4296 3 872,0 2 977,0

ÖSSZESEN 140 629,0 3 382 295,0 - 50 478,0 35 306,0

Havi átlag 11 719,1 281 857,9 - 4 206,5 2 942,2

Napi átlag 385,3 9 266,5 - 138,2 96,7

1. Forgalmi adatok



  Könyvtári Levelezõ/lap • 2004. január • 17

2. Akiktõl a legtöbbet kértek 2004-ben

Könyvtár Kód Jan. Febr. Márc. Ápr. Máj. Jún. Júl.

Debreceni Egyetem Egyetemi
és Nemzeti Könyvtár** D1 981 1 956 2 594 1 287 1 456 1 166 906

Pécsi Tudományegyetem Központi Könyvtára ** P1 353 619 931 350 491 445 342

Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár** B10 319 467 578 226 353 262 183

Szegedi Tudományegyetem Központi Könyvtára Sz1 677 902 30 4 10 9 3

Somogyi-könyvtár, Szeged Sz4 155 282 367 222 188 151 126

Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára B3 18 8 28 18 157 11 7

Eötvös Loránd Tudományegyetem, Egyetemi Kvt. ** B2 52 134 188 64 78 78 35

Miskolci Egyetem Központi Könyvtára M1 52 112 174 112 69 62 58

Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár, Debrecen D10 60 78 129 74 59 43 19

Országgyûlési Könyvtár B8 1 0 11 46 54 59 41

Csorba Gyõzõ Megyei Könyvtár, Pécs P4 14 42 84 63 50 37 35

Nyugat-magyarországi Egyetem
Benedek Elek Pedagógiai Fõiskola Könyvtára S48 13 45 78 53 22 19 10

Soproni Egyetem Központi Könyvtára S1 23 35 48 44 26 10 11

Berzsenyi Dániel Könyvtár, Szombathely Szo1 26 24 44 28 28 10 13

Országos Idegennyelvû Könyvtár B14 13 14 29 30 21 20 13

Tiszántúli Református Egyházkerületi
és Kollégiumi Nagykönyvtár, Debrecen D8 32 30 78 45 17 32 17

Magyar Képzõmûvészeti Egyetem Könyvtára B653 17 19 24 21 19 13 15

Megyei és Városi Könyvtár, Kaposvár K1 7 12 27 23 17 18 8

Katona József Könyvtár, Kecskemét KE1 5 13 22 13 13 12 8

llyés Gyula Megyei Könyvtár, Szekszárd SZK1 4 6 31 19 13 7 2

Havi Napi
átlag átlag

Debreceni Egyetem Egyetemi
és Nemzeti Könyvtár** D1 1 187 2 476 3 095 2 684 1 48621 2743 273 58

Pécsi Tudományegyetem Központi Könyvtára ** P1 232 711 938 910 545 6 867 572 19

Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár** B10 283 491 525 590 357 4 634 386 13

Szegedi Tudományegyetem Központi Könyvtára Sz1 8 680 590 23 312 3 248 271 12

Somogyi-könyvtár, Szeged Sz4 149 376 490 450 249 3 205 267 9

Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára B3 100 289 310 306 219 1 471 123 4

Eötvös Loránd Tudomyányegyetem, Egy. Kvt. ** B2 59 149 178 181 91 1 287 107 3

Miskolci Egyetem Központi Könyvtára M1 92 91 168 185 69 1 192 108 3

Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár, Debrecen D10 26 130 134 126 109 987 82 3

Országgyûlési Könyvtár B8 64 138 166 161 93 834 70 2

Csorba Gyõzõ Megyei Könyvtár, Pécs P4 44 66 94 70 42 641 53 2

Nyugat-magyarországi Egyetem
Benedek Elek Pedagógiai Fõiskola Könyvtára S48 9 31 120 91 55 546 46 1

Soproni Egyetem Központi Könyvtára S1 13 34 49 62 43 398 33 1

Berzsenyi Dániel Könyvtár, Szombathely Szo1 25 37 50 41 29 355 30 1

Országos Idegennyelvû Könyvtár B14 12 29 30 31 20 262 22 1

Tiszántúli Református Egyházkerületi
és Kollégiumi Nagykönyvtár, Debrecen D8 1 5 8 1 2 268 22 1

Magyar Képzõmûvészeti Egyetem Könyvtára B653 8 33 28 31 22 250 21 1

Megyei és Városi Könyvtár, Kaposvár K1 11 26 20 32 17 218 18 1

Katona József Könyvtár, Kecskemét KE1 4 10 25 25 10 160 13 0.4

llyés Gyula Megyei Könyvtár, Szekszárd SZK1 9 8 17 23 8 147 12 0.4

(folytatás)

** A könyvtár külön kölcsönzõ gyûjteményeinek összevont adatai

Könyvtár Kód Aug. Szept. Okt. Nov. Dec. Össz.
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2001-
A könyvtár neve A könyvtár 2004 2003

kódja közöt

Illyés Gyula Megyei Könyvtár, Szekszárd SZK1 1099 1288

Megyei és Városi Könyvtár, Kaposvár K1 954 1548

Katona József Könyvtár, Kecskemét KE1 885 1848

József Attila Városi Könyvtár, Makó MA1 746 1096

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Verseghy Ferenc
Könyvtár, Szolnok SZL1 745 1125

Nadányi Zoltán Mûvelôdési Központ
és Sinka István Könyvtár, Berettyóújfalu BU8 723 989

Városi Könyvtár, Devecser DR4 706

Kisfaludy Károly Megyei Könyvtár, Gyõr GY1 694 669

Városi Könyvtár és Múzeum, Ajka AJ9 621 775

Szegedi Tudományegyetem Központi Könyvtára SZ1 614 938

József Attila Könyvtár, Dunaújváros DUV 18 595 1768

Kresznerics Ferenc Könyvtár, Celldömölk CD 3 573 1117

Halis István Városi Könyvtár, Nagykanizsa N1 564 824

Miskolci Egyetem Központi Könyvtára M1 512 1001

Deák Ferenc Megyei Könyvtár, Zalaegerszeg Z1 501 412

Simon István Városi Könyvtár, Sümeg SU4 474

Városi Könyvtár, Biharkeresztes BHK3 473 378

Eötvös József Fõiskola Könyv- és Médiatár BA20 466 629

Petõfi Sándor Városi Könyvtár, Kiskunfélegyháza KFH8 464 598

Madách Imre Városi Könyvtár, Balassagyarmat BGY8 451 960

Veszprémi Egyetemi Könyvtár V1 451 615

Városi Könyvtár, Göd GOD1 421 260

Városi Könyvtár és Információs Központ,
Jászberény J1 414 573

Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár, Eger E1 413 704

Somogyi-könyvtár, Szeged SZ4 408 317

Városi Könyvtár, Lenti LI1 406 633

Képes Géza Városi Könyvtár, Mátészalka MSZ8 403 221

Nagy Miklós Városi Könyvtár, Szeghalom SZGH4 400 383

3. A legtöbbet kérõ könyvtárak (összesített adatok 2004-ben)
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2001-
A könyvtár neve A könyvtár 2004 2003

kódja közöt

Teleki László Városi Könyvtár
és Mûvelõdési Központ, Pásztó PT8 399 326

Kodolányi János Fõiskola Könyvtára SZFV88 394 305

Eötvös Károly Megyei Könyvtár, Veszprém V2 389 559

Csemegi Károly Könyvtár és Információs Központ, Csongrád CS10 359

József Attila Megyei Könyvtár, Tatabánya TB1 359 1161

Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár D1 358 498

Városi Könyvtár, Mezõkövesd MKV4 354 691

Békés Megyei Könyvtár, Békéscsaba BCS1 349 642

Városi Könyvtár, Tiszakécske TKE1 343 263

Móra Ferenc Mûvelõdési Ház és Könyvtár, Ruzsa RUZSA1 341 353

Városi Csokonai Könyvtár, Karcag KR9 335 462

Gödöllõi Városi Könyvtár és Információs Központ, Gödöllõ G17 333 435

Skarica Máté Városi Könyvtár, Ráckeve RAC2 328 537

Városi Könyvtár, Siófok SI2 326 964

Justh Zsigmond Városi Könyvtár, Orosháza OH9 321 612

Pest Megyei Mûvelõdési Központ és Könyvtár, Szentendre SZ E 1 319 526

Vachott Sándor Városi Könyvtár, Gyöngyös GYO14 318 506

Csorba Gyõzõ Megyei Könyvtár, Pécs P4 315 441

Berzsenyi Dániel Fõiskola SZO43 314 663

Pécsi Tudomyányegyetem BTK és TTK Könyvtár P1/FK 313 371

Városi Könyvtár Kht., Szentes SZS1 312 496

Berzsenyi Dániel Könyvtár, Szombathely SZO1 310 661

Móricz Zsigmond Mûvelõdési Ház és Könyvtár, Fehérgyarmat FH4 301 311

Összesen 443 könyvtár adott fel könyvtárközi kérést az ODR honlapon 2004-ben.
A fentieken túl:
1–50 kérést adott fel  224 könyvtár
50–100 kérést adott fel  67 könyvtár
100–150 kérést adott fel  45 könyvtár
150–200 kérést adott fel  29 könyvtár
200–300 kérést adott fel  28 könyvtár
(A részletesebb adatok megtekinthetõk a http://odr.lib.unideb.hu/odrstat/ honlapon.)

(folytatás)
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Példányok
száma

Állatorvostudományi Egyetem Központi Könyvtára B 46 314

Katona József Könyvtár, Kecskemét KE 1 16 380

Balassi Bálint Könyvtár, Salgótarján ST 1 3050

Békés Megyei Könyvtár, Békéscsaba BCS 1 7129

Berzsenyi Dániel Könyvtár, Szombathely SZO 1 16 525

BME Országos Mûszaki Információs Központ és Könyvtár B 4+B11 3303

Bródy Sándor Könyvtár, Eger E 1 8557

Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem Központi Könyvtár
új nevén: Corvinus Egyetem Központi Könyvtár B 12 994

Csorba Gyõzõ Megyei Könyvtár, Pécs P 4 59 385

Deák Ferenc Megyei Könyvtár, Zalaegerszeg Z 1 9282

Debreceni Egyetem Agártudományi Centrum Könyvtára D 4 282

Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár D 1+D108 417 895

Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum
Központi Kenézy Könyvtára D 2 23 912

Eötvös Károly Megyei Könyvtár, Veszprém V 2 12 374

Eötvös Loránd Tudományegyetem Egyetemi Könyvtár B 2% 99 410

Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár B 10% 643 587

Gödöllõi Agrártudományi Egyetem Központi Könyvtára G 1 1505

Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár, Debrecen D10 68 049

Haynal Imre Egészségtudományi Egyetem Központi Könyvtára B 858 265

Honvédelmi Minisztérium, Hadtörténeti Intézet és Múzeum,
Hadtörténeti Könyvtár B 419 275

II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár, Miskolc M 2 10 533

Illyés Gyula Megyei Könyvtár, Szekszárd SZK 1 7477

Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem Központi Könyvtára
új nevén: Corvinus Egyetem Entz Ferenc Könyvtár és Levéltár B 503 770

Kisfaludy Károly Megyei Könyvtár, Gyõr GY 1 10 566

József Attila Megyei Könyvtár, Tatabánya TB 1 12 070

Központi Statisztikai Hivatal Könyvtár és Dokumentációs Szolgálat B 9 18

Liszt Ferenc Zenemûvészeti Fõiskola Központi Könyvtára B 1088 57

4. Az ODR-adatbázisban található 2968 ezer állományadat
könyvtárankénti megoszlása (2005. január 5-ei adatok alapján)

A könyvtár neve Kód
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A könyvtár neve Kód Példányok
száma

Magyar Filmintézet Könyvtára B 560 280

Magyar Iparmûvészeti Fôiskola Könyvtára B 646 21 012

Magyar Képzômûvészeti Fôiskola Könyvtára B 653 -MKFK 40 012

Magyar Testnevelési Egyetem Könyvtára B 1005 984

Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára B 3 17 682

Megyei és Városi Könyvtár, Kaposvár K 1 13 819

Miskolci Egyetem Központi Könyvtára M 1 69 882

Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár, Nyíregyháza Ny 1 1499

MTA Atommagkutató Intézete, Debrecen D30 7785

Országgyûlési Könyvtár B 8 91 223

Országos Egészségügyi Információs Intézet és Könyvtár B 6 809

Országos Idegennyelvû Könyvtár B 14 42 094

Országos Mezõgazdasági Könyvtár és Dokumentációs Központ B 5 4163

Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum B 7 1362

Országos Széchényi Könyvtár B 1 1246

Pannon Agrártudományi Egyetem Központi Könyvtár és Levéltár KSZ 2 343

Pécsi Orvostudományi Egyetem Központi Könyvtára P 10 36 681

Pest Megyei Mûvelõdési Központ és Könyvtár, Szentendre  SZ E 1 5409

Pécsi Tudományegyetem Központi Könyvtára P 1% 293 766

Semmelweis Orvostudományi Egyetem Központi Könyvtára B 13 214

Somogyi-könyvtár, Szeged SZ 4 287 110

Soproni Egyetem Központi Könyvtára S 1 26 585

Szegedi Tudományegyetem Központi Könyvtára SZ 1 383 452

Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetem Központi Könyvtára SZ 2 0

Színház- és Filmmûvészeti Fõiskola Könyvtára B 978 868

Szegedi Tud.egy. Juhász Gyula Tanárképzõ Fõiskola Könyvtára SZ10% 123 902

Tiszántúli Református Egyházker. és Koll. Nagykvt., Debrecen D8 + D9 168 371

Verseghy Ferenc Megyei Könyvtár, Szolnok SZL 1 3535

Veszprémi Egyetem Központi Könyvtára V 1 1385

Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár, Székesfehérvár SZFV 1 14 335

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Egyetemi Könyvtár B 1091 7428

(folytatás)
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Könyvtárról könyvtárraKönyvtárról könyvtárraKönyvtárról könyvtárraKönyvtárról könyvtárraKönyvtárról könyvtárra

* A 2004. november 4-én a Fõvárosi Szabó Ervin
Könyvtárban a társadalomtudományi gyûjteményekrõl
rendezett konferencián elhangzott elõadás írásos változata

HÍD – Háttér, információ
és dokumentum

Az Országgyûlési Könyvtár
a társadalmi és politikai
nyilvánosság szolgálatában*

Az Országgyûlési Könyvtár
története, fenntartói és funkciói

A Képviselõházi Könyvtár 1870-ben megkezdte
mûködését a Nemzeti Múzeum épületében. A
könyvtár 1873 és 1902 között a Sándor utcai, ún.
ideiglenes képviselõházban, 1902-tõl az Ország-
házban található. Az intézmény 1952-ig a ma-
gyar parlament hivatali egységeként az ország-
gyûlési képviselõk munkáját támogatta, 1952-tõl
1990-ig a kultuszminisztérium irányítása alatt jog-
tudományi nyilvános közgyûjteménnyé vált. 1958-
ban a mûvelõdésügyi miniszter a könyvtárat or-
szágos tudományos szakkönyvtárnak minõsítette,
három fõ szakterülete (mely ma is fõ gyûjtõköre)
a jog, a politikatudomány és a jelenkori egyete-
mes történelem. 1975-tõl országos jogi és politi-
kai információs központ lett, ami elõsegítette a
politikai és jogi tájékoztatás fejlõdését, és elindult
az osztályokon az analitikus feltáró munka. 1991-
tõl ismét az Országgyûléshez tartozik: a törvény-
hozás könyvtára, amely nyilvános közkönyvtári
és országos tudományos szakkönyvtári feladatait
is ellátja.

Szakirodalmi szolgáltatások

A következõkben azokról a szakirodalmi szol-
gáltatásokról beszélek, melyekhez a könyvtár saját
elõállítású adatbázisait használjuk: a jogi-szakiro-
dalmi adatbázisokról, a politikai, politológiai in-
formációs adatbázisokról és a magyar parlamenti
adatbázisról.

1. Jogi szakirodalmi bibliográfiák és adatbá-
zisok

Magyar jogi bibliográfiák és adatbázisok

A Magyar jogi bibliográfia készítése történeti-
leg megelõzi az adatbázis építését. 1975-tõl több
száz politikai és jogi folyóirat, valamint tanul-
mánykötet analitikus feltárása, továbbá az ebbõl
való információszolgáltatás vette kezdetét. 1980
és 1991 között jogági rendezésben (évente két-
szer) közzétették a magyar jogi szakkönyvek,
jogszabály-gyûjtemények, a jogi szakfolyóiratok
és tanulmánygyûjtemények bibliográfiai adatait
(tárgy- és névmutatóval ellátva). 1990-tõl tárgy-
szavakkal ellátott adatbázis épül, mely tartalmaz-
za a magyar jogi könyvek és szakfolyóiratok tel-
jes anyagát, tanulmánykötetek jogi és a kapcsoló-
dó határterületek anyagát, valamint folyóiratok vá-
logatott szakirodalmi cikkeit. Az adatbázis napja-
inkban összesen 75 500 tételt tartalmaz.

Külföldi jogi adatbázis

1976-tól válogatott külföldi jogi szakfolyóirat-
ok dokumentációs-információs célú feldolgozását
kezdték végezni munkatársaink. 1980-tól több
mint háromszáz külföldi jogi szakfolyóirat, ta-
nulmánykötet válogatott cikkeit, tanulmányait és
jogszabályok, valamint nemzetközi egyezmé-
nyek bibliográfiai adatait dolgozták fel. A bib-
liográfiai adatok mellett címfordítást és rövid
tartalmi kivonatot is közölnek a cikkek több
mint felénél. Az adatbázis 1989-tõl évente több
ezer tétellel gyarapodik, ma 108 500 tételt tar-
talmaz.

2. Politikai, politológiai információs adatbá-
zisok

VPI – világpolitikai információk adatbázisa

1973-tól indult meg a könyvtárban a rendsze-
res világpolitikai információszolgáltatás. 1974 és
1988 között 44 ezer tétel cédulaformában áll az
érdeklõdõk rendelkezésére, számítógépes feldol-
gozása folyamatban van. 1988-tól számítógépen
visszakereshetõk kb. száz külföldi politikai, tár-
sadalomtudományi és gazdasági folyóirat cikke-
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inek, elemzéseinek bibliográfiai adatai és tartalmi
összefoglalója, ma összesen 80 ezer tétel.

PRESSDOK – hazai sajtófigyelõ adatbázis

1989-tõl szemlézi a hazai politikai, jogi, gaz-
dasági, társadalomtudományi és kulturális témájú
írásokat. Százötven sajtótermék, fõként napilap-
ok, hetilapok és szakfolyóiratok feltárását végez-
zük. Az adatbázis havonta öt-hatezer cikkel bõ-
vül, ma összesen egymillió rekord található meg
benne. Havonta flopin, félévente CD-n jelenik
meg, és mintegy száz elõfizetõhöz juttatja el a
könyvtár.

HUNDOK – külföldi sajtófigyelõ adatbázis

1991-tõl tartalmazza a külföldi sajtó magyar
vonatkozású és a kelet-közép-európai régió or-
szágairól szóló elemzõ cikkeit, valamint az itthon
megjelent idegen nyelvû lapok forrásadatait és
annotációit. Az adatbázis húsz külföldi napilap,
tíz hetilap, tíz egyéb periodikum feltárásával ha-
vonta nyolcszáz cikk adataival bõvül, és ma száz-
ezer cikkhivatkozást tartalmaz. A PRESSDOK
adatbázisunkkal együtt havonta flopin, félévente
CD-n jelenik meg.

A rekordok felépítése (Pressdok, Hundok
adatbázis):

a cikk szerzõje,
a cikk címe,
a cikk forrásadatai,
a cikk tartalmára utaló rövid szöveg,
témakódok.
A mezõk mindegyikére és azok kombináció-

jára is lehet keresni, és a találatokból jegyzékeket
készíteni.

Magyar parlamenti dokumentumok
gyûjtése és szolgáltatása

A Képviselõházi Könyvtár a magyar parlament
dokumentumait 1894-tõl tervszerûen gyûjtötte.
1962-ben e dokumentumokból különgyûjteményt
hoztak létre, melyben az országgyûlési könyv-
anyag egy tömbben, idõrendben rendezve, sza-
badpolcon használható.

A Magyar Parlamenti Gyûjtemény 1580 és
1790 között fõként latin nyelvû kéziratokat tartal-
maz. Az 1790 és 1861 közötti idõszakból külö-
nösen jelentõsek a reformkori és az 1848–1849-
es népképviseleti országgyûlési dokumentumok.
1861-tõl a hivatalosan kiadott parlamenti kötete-
ket tartalmazza a gyûjtemény, és a dokumentu-
mok sora napjainkig vezet. 1990-tõl a dokumen-
tumok köre bõvült, az Országgyûléstõl megkap-
juk a bizottságok nyilvános üléseinek jegyzõköny-
veit is.

Az Országgyûlés
és a nyilvánosság szolgálata

Az Országgyûlési Könyvtár az egyetlen olyan
nyilvános közgyûjtemény, ahol az Országgyûlés
dokumentumai a legnagyobb teljességgel hozzá-
férhetõek mind az Országgyûlés (képviselõk, szak-
értõk, hivatali dolgozók), mind a nyilvánosság
(egyetemi oktatók, hallgatók, érdeklõdõ állampol-
gárok) számára, így híd szerepet tölt be a nyilvá-
nosság és a parlament tájékoztatása között. A
szolgáltatásokban ugyanúgy megtalálhatjuk a
hagyományos könyvtári szolgáltatást, mint az
adatbázis-építést és a digitalizálást.

A hagyományos könyvtári szolgáltatás jel-
lemzõi:
• A dokumentumokhoz való teljes körû hozzáfé-
rés: naplók, irományok, bizottsági jegyzõköny-
vek, képviselõi vagyon-nyilatkozatok, az Ország-
gyûlés által kiadott tanulmánykötetek, statisztikai
kiadványok, összefoglaló munkák olvasása.
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• Történeti kutatások:
választási körzetek képviselõinek összegyûj-

tése,
képviselõk életrajzi adatai, beszédei,
híres beszédek, parlamenti viták,
parlamenti intézmények múltja, mûködési

rendjének változása,
parlamenti pártok és tevékenységük törté-

nete.
• A jelen parlamenti törvényhozás nyomon kö-
vethetõsége a dokumentumok alapján.
• Dokumentumfeltáró és bibliográfiai tevékeny-
ség.

A gyûjteményben épített magyar parlamenti
adatbázis a T. Ház! nevet viseli, a szaktájékozta-
tásban felmerült igények kielégítésére hozták lét-
re a kilencvenes évek elején. 1990-tõl az alábbi
táblázatban leírt adatokat tartalmazza:

lett tematikus, a tárgyalási folyamatban lévõ tör-
vényjavaslatokhoz is készítünk háttéranyagokat.
A HID-kötetek mellett ún. Házi Szemlék is meg-
jelennek, melyekben – fõként a bizottsági ülések
támogatására – egy-egy tárgyalási témához vagy
egyes személyek (pl. miniszterek, miniszterjelöl-
tek) meghallgatásához állítunk össze a képvise-
lõk számára háttéranyagot. (A képviselõk által kért
rövid, összegzõ tanulmányok elkészítésére 2004
februárjában létrejött a Képviselõi Kutatószolgá-
lat.)

A Magyar Parlamenti Gyûjtemény a képvise-
lõ-tájékoztatási osztály része. A tevékenységek és
a szolgáltatások összetettsége, valamint a képvi-
selõi kérések is indokolják és indukálják, hogy a
munkatársak kutatást is végezzenek. A kutatási
eredmények a nyilvánosság szaktájékoztatását is
segítik, és az elmúlt években lehetõvé tették ta-
nulmányok és kiadványok megjelenését is.

Villám Judit

Országgyûlési Könyvtár

Iromány- Bizottsági jegyzõkönyvek
nyilvántartás feltárása

a képviselõ neve irományszám (jelzet) bizottsági kód (jelzet)

mandátum kezdete és vége benyújtás dátuma ülés dátuma

frakciótagság benyújtói adatok bizottság neve

választási kerület és körzet cím/téma a dokumentum mûfaja

a képviselõ neme mûfaj tárgyalt napirendi pontok

születési adatok

Képviselõi almanach

A feldolgozás körét bõvítettük, ma már az
1985-tel kezdõdõ országgyûlés képviselõi alma-
nachja és irományai nyilvántartására is szolgál. A
folyamatosan bõvülõ adatbázis napjainkban kö-
zel 53 ezer tételt tartalmaz.

Digitalizálás

Az Országgyûlési Könyvtárban több külön-
gyûjtemény is található: ENSZ-gyûjtemény, kül-
földi parlamenti gyûjtemény, EU letéti gyûjtemény.
Azért mutattam be a Magyar Parlamenti Gyûjte-
ményt, mert a könyvtárban digitalizálást még csak
e gyûjtemény állományából végeznek.

A könyvtár weblapján (www.ogyk.hu/

ekonyvtar/parlamenti dokumentumok) fellelhetõ-
ek már az eddigi digitalizált munkák, így a par-
lamenti házszabályok 1848 és 1989 között, az
almanachok 1886 és 1939 között, illetve válasz-
tási térképek a dualista idõszakból. Ezeket kép-
fájlként lehet használni, szemben az 1861-es or-

szággyûlés képviselõházi és felsõházi naplóinak
digitalizált változatával, melyet pályázati pénzbõl,
szövegszerûen tudtunk elkészíttetni. 2004-ben
pedig az Informatikai és Hírközlési Minisztérium
„24. óra” pályázatán nyert pénzbõl elindulhatott
(1865-tel kezdõdõen) a képviselõházi naplók di-
gitalizálása is.

A képviselõ-tájékoztatás

1991-tõl létrejött a képviselõ-tájékoztatási osz-
tály, melynek szolgáltatásai kezdetben fõképp az
elõbbiekben ismertetett könyvtári adatbázisokra
épültek. 1994-tõl a visszatérõen és sok képviselõ
által kért azonos témákból (pl. a nemzeti ünne-
pekkel kapcsolatos dokumentumok) elindítottuk
a HID (HáttérInformációk–Dokumentumok) so-
rozatát. Az ünnepekkel kapcsolatos kötetek mel-
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Orvos-egészségügyi
könyvtárak a magyar

könyvtárügyben

A Magyar Orvosi Könyvtárak Szövetsége
(MOKSZ) 2004-ben felkérte több mint százöt-
ven tagkönyvtárának munkatársait, hogy számol-
janak be éves munkájukról, intézményük fonto-
sabb eseményeirõl. Az így küldött írások alapján
lassan összeáll az orvos-egészségügyi könyvtá-
rak, információs intézmények eseménynaptára,
mely bemutatja ezen országos szakterület tevé-
kenységét, annak sokszínûségét. A teljes esemény-
naptár a MOKSZ honlapján lesz olvasható janu-
ártól, melynek címe www.clib.dote.hu/moksz/. Az
országban mûködõ orvos-egészségügyi szak-
könyvtárak (gyógyszergyárak, ÁNTSZ, városi és
megyei kórházak, kutató és országos intézetek, egye-
temek, fõiskolák könyvtárai tartoznak ebbe a körbe)
beszámolói változatosak, mutatják azt a folyamatos
fejlõdést és azt a változást, amely e szakterületen
végbemegy, és számot adnak a kollégák felelõsség-
teljes munkájáról.

Az orvosi-egészségügyi könyvtárak körében
hosszabb vita folyt az elmúlt években arról, hogy
a kórházi könyvtárak hogyan tudják vállalni a
nyilvános könyvtári ellátást, mi legyen az egyko-
ri betegkönyvtárakkal, hogyan tudnak kapcsolód-
ni az egészségügyi információs – tudományos,
statisztikai, nyilvántartó stb. – rendszerekhez, és
egy adott intézményen belül milyen szolgáltatá-
sokat nyújtsanak, milyen új tevékenységi és fel-
adatkört vállaljanak magukra.

Azt gondolom, hogy a Könyvtári Levelezõ/
lap olvasói számára érdekes bepillantást ad a
MOKSZ-tagkönyvtárak által beküldött anyagok-
ból választott és itt közölt beszámoló egy olyan orvosi
szakkönyvtár életébe, melynek munkatársai is vál-
lalkoztak a fenti kérdések megválaszolására.

Balogh Margit

   MOKSZ

A Budai Irgalmasrendi
Kórház Könyvtára

A Budai Irgalmasrendi Kórház Könyvtára életé-
ben bekövetkezett változások azzal kezdõdtek,
hogy országos „reuma” szakkönyvtár helyett elõ-
ször „általános orvosi”, majd „központi” könyv-
tár lettünk.

Az „általános orvosi” annyit jelent, hogy az
intézet kettéválása Országos Reuma és Fizikote-
rápiás Intézetre (ORFI) és BIK-re (Budai
Irgalmasrendi Kórház), maga után vonta, hogy
reumatológiai profilú szakkönyvtárból általános
kórházi könyvtár lettünk, nem csak nevünkben,
hanem ez gyûjtõköri bõvülést is jelentett.

A „központi” azt jelzi, hogy hozzánk csatolták
az addig szakszervezeti könyvtárként mûködõ dol-
gozói és betegkönyvtárat a mintegy 12 ezer kötet-
nyi szépirodalmi mûvel és egy nyolcórás munka-
idõben dolgozó könyvtárossal, akit szabadsága, tá-
volléte alatt helyettesítünk, és leltár valamint egyéb
nagyobb munkája során kisegítünk.

Ezt követte a Semmelweis Egyetem Gyógy-
tornász Karának kérése, miszerint nálunk depo-
nálhassák a körülbelül kétezer gyógytornász szak-
dolgozatot, amivel egyidejûleg vállaltuk a gyógy-
tornász hallgatók ellátását is, akik az egész or-
szágból sereglenek hozzánk. Nem csupán a szak-
dolgozatok kedvéért, hanem komolyan véve a
feladatot, könyvtár- és adatbázis-használati okta-
tásban részesítjük õket, külön bibliográfia- és
másolatgyûjteményt készítettünk számukra a leg-
gyakrabban keresett témáikból.

A könyvtár informatikai fejlesztése összefonó-
dott a kórházban kialakított új, integrált beteg-
nyilvántartási rendszer bevezetésével. Kaptunk hét
számítógépet, on-line hozzáféréssel. Impozáns
méretû könyvtárunkat sikerült úgy átrendezni,
hogy a kor követelményeinek és az olvasók igé-
nyeinek megfelelõen a meglévõ hagyományos
kutatóasztalaink mellé még egy kilenc terminálos
olvasói részt alakítottunk ki. Azóta az informati-
kai osztállyal egyetértésben itt folyik havi rend-
szerességgel az orvosok és egyéb kórházi dolgo-
zók számítógépes beteg-adat-feldolgozási tanfo-
lyama.

Kórházi vezetésünk a kórlaptár kialakításával
is megbízott bennünket. Tehát helyet kellett te-
remtenünk ennek az anyagnak is, berendezést
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kellett szereznünk hozzá, és létre kellett hoz-
nunk – az Országos Levéltár irányelvei alapján
– a dokumentálás és archiválás szabályzatát.
Erre a feladatkörre egy nyolcórás könyvtárost
és egy ugyancsak nyolc órai munkaidõben
dolgozó kisegítõ erõt kaptunk. Év elején meg-
kezdõdött a két kórház szétválása elõtti kórlap-
ok feldolgozása és átszállítása az ORFI-ba. A
heroikus munka az év végére befejezõdik, s ezt
a kurrens betegdokumentációs anyag feldolgo-
zása fogja követni.

A kórházunkba rendszeresen érkezõ reuma-
tológus továbbképzõ tanfolyamok orvosait ellát-
juk szakirodalommal. Számukra rendszeresen fi-
gyeljük és frissítjük a külön kigyûjtött másolat-
csomagunkat, amely a kurrens vizsgakérdéseket,
különféle módszertani leveleket, differenciál di-
agnosztikai leírásokat, szakmai ajánlások adatait
stb. tartalmazza.

A mindennapi munkánkon túlmenõen pályá-
zatokon veszünk részt, és megragadunk minden
lehetõséget, amivel könyvtárunk eszközeit és
könyvállományát javítani tudjuk.

Az idén részt vettünk az eMagyarország pá-
lyázaton, ahol két telephelyünkre, az Orvosi
Könyvtárba, valamint a betegkönyvtárunk számá-
ra két-két számítógépet és egy-egy nyomtatót
nyertünk. Ennek jegyében már a nyáron jelen
voltunk az Informatikai és Hírközlési Minisztéri-
um egynapos tanfolyamán, majd most õsszel négy
könyvtáros vett részt eredményesen az egyhetes
internethasználati oktatáson.

Természetesen a munkánk megnõtt az utcáról
érkezõ, az eMagyaroszág pont lehetõségeit kihasz-
náló internetezõk kiszolgálásávall is.

Elnyertük az ESKI (Egészségügyi Stratégiai
Kutató Intézet, a MEDINFO jogutódja) által kiírt
pályázatot a Clinical Evidence adatbázis ingye-
nes használatára, itt az egynapos oktatáson egy
személy vett részt.

A Semmelweis Egyetem Központi Könyvtára
és a MOKSZ segítségével az Országos Egészség-
biztosítási Pénztár (OEP) által meghirdetett tíz, még
jó állapotban lévõ használt számítógép közül egyet
könyvtárunk is megpályázott és megkapott.

Az ESKI megszüntette könyvtárát, melynek
anyagából 101 könyvet sikerült kiválogatnunk,
és ezzel állományunkat gyarapítani.

A sok „helycsinálás” (kórlaptár és számítógé-
pes oktatói rész kialakítása, szakdolgozatoknak
hely teremtése) kapcsán könyvállományunkat át

kellett rendeznünk. Ennek folyamán a teljes fo-
lyóirat- és könyvállományt szabad polcra helyez-
tük, szak szerint szétraktuk, és a mintegy húsz-
ezer kötött egység – amúgy nagyon költséges –
szakszerû portalanítását mi magunk elvégeztük.

A kórház tervei között szerepel, hogy átszállít-
tatja az Irgalmas Rend levéltári anyagát hozzánk,
és ennek gondozásával minket bíz meg. Sem az
anyag, sem a feladat nagyságát nem tudom még
felmérni, de gondolom, hogy ez újabb helyterem-
téssel, feldolgozói szabályzat készítésével és sok-
sok munkával fog együtt járni.

Ahhoz, hogy könyvtárunk még szebb környe-
zetben legyen és egy teljes olyan emeletet hoz-
zunk létre, ahol tudományos tevékenységet kul-
turált környezetben lehet végezni, elvállaltuk az
Orvostörténeti Múzeum tulajdonában lévõ „Szent
István” mûemlék patika elhelyezését. A patika
most az elõterünket díszíti. Elhelyezéséhez a terve-
ket mi készítettük, a szükséges munkálatokat mi
irányítottuk, és a gondozása a mi feladatunk.

Az eMagyarország pályázaton a betegkönyv-
tár számára megnyert két gépet és a nyomtatót
elhelyeztük, a betegek és az utcáról betérõ
internetezõk naponta felkeresik õket.

A könyvtár a következõ kórházi rendezvé-
nyeknek ad helyet, a feltételeket megteremti hoz-
zájuk, valamint az ott dolgozó kolléganõ két eset-
ben a foglalkozást vezeti, illetõleg más elõadá-
soknál a vendéglátó háziasszonyi szerepet látja
el: biblioterápiás foglalkozás, életvédõ beszélge-
tések (önismeret), gyászcsoport foglalkozás, mell-
mûtöttek csoportos foglalkozása, anus prae bete-
gek csoportos foglalkozása, RA-s betegek egye-
sületének programjai, RA-s betegek oktató prog-
ramja, lelki gondozók továbbképzése, „gerinc
iskola” oktatóprogram, osteoporozis foglalkozás.
Az elsõ két foglalkozást a könyvtáros vezeti, a
többinél orvos, gyógytornász, illetõleg lelki gondo-
zó vagy más szakember tartja. Természetesen mind-
emellett a fõ tevékenység a betegek és a dolgozók
irodalommal való ellátása.

Intézetünk vezetõségének pozitív hozzáállása
lehetõvé teszi, hogy szakmailag fejlõdjünk. En-
gedélyezik a továbbképzéseken, kongresszuso-
kon, tanulmányutakon való részvételünket, és az
egészségügy általános nehéz helyzete ellenére
biztosítják a mûködéshez és a fejlesztéshez szük-
séges feltételeket.

Dr. Sándor Istvánné

könyvtárvezetõ
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Regionalitás
és a könyvtárak

Beszámoló két lengyelországi
konferenciáról

A lengyel Nemzeti Könyvtár Könyv és Olvasói
Intézete (Biblioteka Narodowa Instytut Ksiazki I
Czytelnictwa) és a Krosnói Közkönyvtár
(Krosnienska Biblioteka Publiczna) közösen szer-
vezte a Könyvtárak a Kárpátok Eurorégióban

címû konferenciát (Varsó, 2004.
október 26.). E szakmai konfe-
rencia része volt egy programso-
rozatnak, melyet azzal a céllal
indított a fent említett intézet, hogy
a nemzeti könyvtár és intézet
munkatársai megismerhessék a
Lengyelország különbözõ régió-
iban mûködõ könyvtárak tevé-
kenységét: részben a helyi szol-
gáltatásokat, részben a határokon
átnyúló kapcsolataikat.

Könyvtárunk, a nyíregyházi
Móricz Zsigmond Megyei és
Városi Könyvtár a krosnói kollé-
gák közvetítése révén kapott
meghívást e konferenciára, mert
a Kárpátok Eurorégió 1993-as
megalakulása óta rendszeres és
tartalmas kapcsolatot építünk és
ápolunk a régió könyvtáraival. A
vezetõ, szervezõ szerep a kezde-
tektõl a megközelítõleg ötvenezer
lakosú, a Wistok és a Lubatowka
folyók, valamint a Kárpátok által
határolt város, Krosnó közkönyv-
táráé. Teresa Lesniak igazgatónõ
nevéhez fûzõdik a régió könyv-
tárosai elsõ találkozójának meg-
szervezése is, s azóta is õ a kapcsolatok mozga-
tója. Egy bõ tízórás autózás után október 25-én
este érkeztünk meg a varsói nemzeti könyvtárba.
A sötétségben már csak egy monumentális épület
körvonalait láttuk, igazi méreteivel csak másnap

szembesültünk. A konferencia elõtt a nemzeti könyv-
tár igazgatója, Michala Jogiette és az intézetvezetõ,
Oskar Czarnik személyesen üdvözölte valamennyi
vendéget. Rendkívül szívélyes fogadtatásban volt
részünk. Kis túlzással mondhatjuk, díszvendégként
kezeltek bennünket. Talán mint a legtávolabbról ér-
kezõket is.

A nemzeti könyvtár igazgatója köszöntötte a
résztvevõket, majd átadta a szót Czarnik pro-
fesszornak, aki a levezetõ elnök szerepét látta el.
Elsõként Teresa Lesniak felolvasta Krosnó pol-
gármesterének levelét, melyben üdvözölte az in-

tézet kezdeményezését s a részt-
vevõket.

Ezt követõen egy tájékoztató
tartott a Kárpátok Eurorégióról
(továbbiakban KEUR); annak
felépítésérõl, mûködésérõl s cél-
jairól. Az igazgatónõt Dawid

Lasek, a KEUR lengyelországi
irodájának vezetõje követte, aki
az iroda mûködési struktúráját is-
mertette. Szólt a szervezeti fel-
építésrõl, folyamatban lévõ prog-
ramjaikról, stratégiájukról és ter-
veikrõl.

Az elõadás néhány fontos ele-
mét  emelném csupán ki:
– 1999-tõl minden korábbinál
nagyobb hangsúlyt fektettek a
környezet- és természetvéde-
lemre;
– kiemelt szerepet kap a prog-
ram-menedzselés;
– az eddigieknél is nagyobb
hangsúlyt helyeznek a partner-
kapcsolatok erõsítésére.

Megjegyzendõ, hogy legin-
kább Ukrajnával és Szlovákiá-
val tudnak közös programokat
szervezni, de vannak olyan te-

rületek – s ilyen például a könyvtár is –, melyek
esetében határon is átnyúlhat a tevékenységük.

Az is érdekes számunkra, hogy Lengyelor-
szágban már a programfinanszírozási elv érvé-
nyesül az EU részérõl, Magyarországon pedig
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még két évig a te-
rületfinanszírozási
elv van érvényben.
Így az õ gyakorla-
tuknak eredménye-
képpen az ukránok
és a szlovákok is
több forráshoz jut-
hatnak. Olyanok-
hoz, amelyekhez
önállóan nem tud-
nának támogatást
szerezni.

A KEUR-nak
egy rendkívül elkö-
telezett és hozzáér-

tõ hívét ismerhettük meg az elõadó személyében.
Számos kérdés is érkezett hozzá az elõadás végén.

Zofia Kordela-Borczyk, a Kárpá-
tok Eurorégió Alapítvány lengyel-
országi elnöke a régiótagok közös
pályázati lehetõségeirõl, annak még
talán nem teljes egészében ismert
elõnyeirõl beszélt. Komoly érdeklõ-
dés volt az általa elmondottak iránt is,
bár a varsói kollégák aligha lehetné-
nek „élvezõi” az e pályázatok nyújtot-
ta lehetõségeknek.

Még a rövid kávészünet is na-
gyon hasznosnak bizonyult. Lehe-
tõségünk adódott a résztvevõkkel
való kötetlenebb beszélgetésre, ami
az idõ rövidsége miatt máskor nem
is adatott meg.

A konferencia a nyíregyházi
könyvtár igazgatója, Nagy László

Együttmûködõ könyvtárak a Kár-

pátok Eurorégióban címû elõadá-
sával folytatódott. Ebben röviden
vázolta a KEUR felépítését, egy-
részt a szakmai bizottságok mun-
kájára irányítva a figyelmet, más-
részt – s ez kapott igazán nagy
hangsúlyt – ismertette a KEUR
könyvtárosainak együttmûködését.
Hallhattak a résztvevõk az 1996-
tól rendszeresen – különbözõ hely-
színeken – szervezett eurorégiós
könyvtáros konferenciákról, azok
témáiról s az elért eredményekrõl.
Részletes tájékoztatást adott a Mó-

ricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár
KEUR-on belüli tevékenységérõl is: eredmé-
nyeinkrõl, nehézségeinkrõl és további terveink-
rõl. Végül kiegészítéseket tett, hiszen az elõ-
adás anyagát még a nyár elején kérték a szer-
vezõk, s azóta történtek újabb fejlemények, vagy
tisztázódtak akkor még nyitott kérdések.

A svidniki nyilvános könyvtár igazgatója,
Kamil Benko sajnos nem tudott jelen lenni hiva-
talos hazai elfoglaltsága miatt, de a szövegét el-
küldte, s T.  Lesniak felolvasta.

Nagy érdeklõdéssel vártuk Igor Meniok elõ-
adását. Meniok kolléga lengyel származású, de
Drohobyczból (Ukrajna) érkezett. Az ottani pe-
dagógiai fõiskola lengyel tudományos-informá-
ciós központjának vezetõje. Ukrán–lengyel
kapcsolatokat elemzett a KEUR-on belül, illetõ-
leg ukrán–magyar, román–magyar viszonylatban.
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Továbbá arról szólt, hogy intézete mit vállalt a
KEUR-os feladatokból. Több érdekessége is volt
ennek az elõadásnak. Elõször is, hogy az elõadó
lengyelként megéli a kisebbségi sorsot Ukrajná-
ban. Másodszor, mint olvasásku-
tató, gyakran dolgozik ösztöndíjas-
ként Varsóban, tehát az átlagostól
kissé eltérõ relációban tudja szem-
lélni a két nép, illetve a kisebbsé-
gek helyzetét. Továbbá számos
olyan tapasztalatról számolhatott
már be a lengyel programfinanszí-
rozási rendszer kapcsán, amelyek-
kel mi itt, Magyarországon, még
nem találkozhattunk.

Wanda Belcik, a krosnói
könyvtár helyismereti részlegének
vezetõje – aki egyébként angol tol-
mácsunk is volt – könyvtáruk re-
gionális szerepérõl szólt; arról,
hogy könyvtári vonalon milyen lé-
péseket tettek õk a KEUR keretein belül a szak-
mai együttmûködés, egymás munkájának segíté-
se érdekében.

Maciej Lokaj, a Jelena Gorában mûködõ nyil-
vános könyvtár igazgatója azokról a hasonlósá-
gokról és különbségekrõl beszélt, melyek a KEUR
és a Jelena Gorát is magában foglaló Nysa
Eurorégió munkáját jellemzik. A Jelena Gorában
mûködõ könyvtár szerepe azért is speciális, mert
földrajzi helyzetébõl adódóan német és cseh ajkú
lakosokat is ki kell szolgálniuk helyben is, de
regionális feladataikat is erõsen meghatározza ez
a tény. (Illusztrációként kaptunk is egy kis köny-
vecskét, mely az olvasást kívánja népszerûsíteni
a gyermekek körében).

Talán éppen szokatlan, de az általánostól min-
denképpen eltérõ tevékenysége miatt a Jelena
Gorában mûködõ könyvtárat s a mi könyvtárun-
kat bemutató elõadások váltották ki a legnagyobb
érdeklõdést. Már azért is, mert a varsói kollégák
számára – történelmi ismereteik ellenére – sok
újdonsággal szolgálhattunk a „határmentiség”
problémáját illetõen. Akár a lengyel–ukrán, akár
a lengyel–szlovák vagy a lengyel–cseh és a len-
gyel–német határmenti kapcsolatokat vizsgáljuk,
mindegyik más-más sajátosságokkal rendelkezik.
Azok a „terhek” azonban, melyek a magyar–szlo-
vák, magyar–ukrán és a magyar–román (de me-
hetnénk a határon körbe) határmentiséget jellem-
zik, sehol nem jelentkeznek. Többeket megérin-

tett az a „fogadtatás”, amiben sokszor részesü-
lünk, amikor a hivatalos szerveket azzal keressük
meg a szomszédos országokban, hogy segíteni
szeretnénk.

Már bõven benne voltunk a
délutánban, amikor T. Lesniak
összefoglalta a délután hallottakat
és Czarnik professzor bezárta az
ülést. Reményét fejezte ki, hogy
az a sok információ, ami a konfe-
rencián elhangzott, nem hagyja
érintetlenül a nemzeti könyvtár je-
lenlévõ munkatársait, s a késõb-
biekben munkájuk során támogat-
ni fogják a régiós programokat,
ha arra lehetõségük adódik.

Végezetül a professzor úr egy
fogadásra invitált bennünket, ahol
ismét adódott egy kevés lehetõ-
ség részben az elõadás témáit is
érinteni még, de inkább a kötet-

len beszélgetés volt a jellemzõ. A fogadás a késõ
délutánba nyúlt, s úgy jöttünk el a könyvtárból,
hogy annak csak elõadótermével s a szolgálati
szobák némelyikével ismerkedhettünk meg.

Egy ilyen hosszú, fárasztó nap után már házi-
gazdáink idejét sem kívántuk rabolni, de legin-
kább az elõttünk álló út gyõzte le kíváncsiságun-
kat, hogy bejárjuk az épületet. No, meg az opti-
mizmus, hogy nem utoljára jártunk ott, s pótol-
hatjuk e mulasztásunkat.

Azért is siettünk annyira, mert másnap délelõtt
Ostrow-Wiekopolskiban kellett lennünk. A Var-
sótól nagyjából háromszáz kilométerre fekvõ,
százötvenezer lakosú városban október 25. és 27.

között tartották a Lengyel Könyvtári Szövetség

(Polskiego Zwiazku Bibliotek) harmadik nemzet-

közi konferenciáját.
E szakmai találkozó záró napjára érkeztünk,

ahol Nagy László a Regionalizmus elvének ér-

vényesülése a magyar könyvtárügyben címmel
tartott elõadást, melybõl egy részlettel illuszt-
rálhatnánk leginkább a regionalitás lényegét.
„…a regionális politika lényege – paradox
módon – a határok nélküliség, a határok nél-

küli régiók, mint például a Kárpátok Eurorégió.
Elsõsorban azért, mert a valóságos térkapcso-
latok e formája különbözõ természetes kapcso-
latrendszereivel – amilyen a közlekedés, a kul-
turális és sok esetben nyelvi közösség, a termé-
szeti viszonyok stb. – belesimul a környezetbe.
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A helyi gazdaságfejlesztés, a térségi infrastruk-
túra-politika, a területi válságkezelés olyan esz-
közrendszert követel, amelyet nem feltétlenül il-
letékességi területekkel és szakigazgatási hatás-
körökkel lehet leírni, miként azt a hagyományos
államigazgatási szervezéstan teszi. Ez esetben a
regionális eszközrendszer olyan dinamikus
eszközegyüttes, melynek mûködtetése nem

hierarchizált közigazgatási mechanizmusokat igé-
nyel.”

Ezen a délelõttön még két elõadást hallottunk.
Plock város könyvtárának vezetõje, Dorota Kobus

ecsetelte könyvtárának a régióban betöltött szere-
pét. Majd Wanda Belcik a krosnói – egykoron
megyei – könyvtár regionális szerepvállalásáról
beszélt. Arról a munkáról, melyben nem csupán
a határmentiség elve érvényesül, hanem erõtelje-
sen jelen van a több határon való „átnyúlás” szán-
déka is. Sõt, nem csak a szándék, hanem számos
konkrét tett is, amelyrõl Varsóban hallottunk, il-
letve amelyet 1996-tól folyamatosan saját magunk
is tapasztalunk.

Útban hazafelé a krosnói könyvtárat már volt
szerencsénk megismerni. A kívülrõl kevésbé von-
zó épület egy nagyon hangulatos, színes belsõt
takar. Minden részlegben más-más az uralkodó
szín, s más-más típusú bútorok várják az olvasó-
kat és a könyvtáros kollégákat. Meggyõzõdésünk,
hogy e környezet pozitívan befolyásolja a kutató-
kat, dolgozókat.

Négy csodálatos napot töltöttünk lengyel ba-
rátainknál. Az idõjárás is kedvezett nekünk, így
csodálatos napsütésben ismerkedhettünk a Zemp-
lén és a Tátra varázslatos vidékeivel, s az erõsen
õszbehajló lengyel alfölddel. A szakmai kapcso-
latok ápolása, bõvítése szempontjából pedig fel-
becsülhetetlen értékû volt e két találkozó nem
csupán számunkra, akik részesei lehettünk a prog-
ramnak. Hiszen azon leszünk, hogy sok más
kolléga is profitáljon ebbõl az útból.

Végezetül ezúton is szeretnénk köszönetet
mondani vendéglátóinknak a szíves fogadtatásért,
s nem utolsó sorban a krosnói kollégáknak a le-
hetõségért, hogy eljuthattunk most Varsóba és
Ostrowba, s számos kedves kollégával ismerked-
hettünk meg. Ugyanúgy, ahogy egy évvel ezelõtt
a Suwalki melletti Wigryben, ahová a téma ha-
sonlósága révén kaptunk meghívást egy az Or-
szágos Idegennyelvû Könyvtárban dolgozó kol-
léganõvel együtt.

Dr. Vraukóné Lukács Ilona

A Kárpátok Eurorégió
könyvtárosainak
együttmûködésérõl
I. eurorégiós könyvtáros konferencia,
1996. szeptember, Íwonicz Zdroj
(Lengyelország)

A monarchia korának stílusjegyeit még ma is
markánsan viselõ, dél-nyugati gyógyfürdõ város-
kában találkoztunk az érintett országok delegáci-
óival. A lengyel kollégák szlovák, ukrán és ma-
gyar könyvtárosokat láttak vendégül. Hazánkat
Borsod, Heves és Szabolcs-Szatmár-Bereg me-
gye képviselte.

A konferencia célkitûzései: a körzet könyvtá-
rainak kapcsolatfelvétele, a KEUR-ban mûködõ
könyvtárak rendszerének és törvényes státusának
elismertetése, közös szakmai területek megneve-
zése a jövõbeni kapcsolatépítés céljából.

A konferencia összegzése: az érintett országok
nagyjából egy csónakban eveznek. Persze az ál-
lami felügyelet és a mecenatúra különbözõ foko-
zatai eltérõek lehetnek. Lényeges különbség csak
Ukrajna és a többi érintett ország könyvtárügye
között volt/van. Az informatika alkalmazásában
és a könyvtárak számítógépes ellátottsága tekin-
tetében mi, magyarok akkor lényegesen elõbbre
jártunk. Vonatkozott ez a programok egységesí-
tésére, konvertálhatóságára és a használat intenzi-
tására is.

Megállapodás született arról, hogy a követke-
zõ találkozót Magyarország szervezi, s Heves
megye lesz a házigazda.

Az elsõ tanácskozás egyik következménye volt

egy meghívás Bártfára (Bardejevo). A járási
könyvtár akkori igazgatója meghívta a résztvevõ-
ket könyvtára számítógépes rendszerének avató-
jára. Erre a tanácskozást követõen két hónappal
került sor. Ebben a középkori kereskedõvároská-
ban olyan rendszert helyeztek üzembe, amilyen
nálunk is már régebben tervben van, s az új
könyvtárépület átadásával meg is valósítjuk. A
rendszer a városi televízió hálózatán keresztül
mûködik: a lakásokat kapcsolja össze a könyvtár
adatbázisával. Akkor még csak az alapokat rak-
ták le, tehát csak a helyi szolgáltatások voltak
elérhetõek, de tervezték a szlovák központi szol-
gáltatások bevezetését is. Az átadás pillanatától a
lakásokban lévõk egy tévé és egy telefonkészü-



  Könyvtári Levelezõ/lap • 2005. január • 33

lék segítségével meghívhatják a könyvtár adatbá-
zisát, az itt megjelenõ – külön csatornán lévõ –
könyvtári adatbázis katalógusa a különbözõ kere-
sõ témákhoz egyedi telefonszámokat közöl, s
ezeket felhívva lehet elérni a keresett informáci-
ókat, melyek megjelennek a tévé képernyõjén.
Ezek a következõk: a könyvtár katalógusai, a
Szlovák Nemzeti Bibliográfia és a Bártfai Infor-
mációs Szerviz (vállalkozók, szolgáltatások, ren-
dezvények, kiadói újdonságok a bártfai könyv-
tárban).

Tapasztalatunk az volt, hogy a könyvtárat is,
a számítógépes rendszert is erõsen szponzorálják
a helyi vállalkozók. Ezt erõsítette az is, hogy a
könyvtár kirakatában sok-sok reklámmal, infor-
mációval és felhívással találkozhattunk. Úgy gon-
doljuk, a példa követendõ.

II. eurorégiós könyvtáros
konferencia, 1998. október 26–28.,

Eger
(Magyarország)

E találkozó a Bródy Sándor Megyei Könyvtár
szervezésében zajlott. Ekkor már Romániából is
érkezett egy kolléga, aki a Szatmár megyei könyv-
tárosokat képviselte. Lengyelországot Krosno,
Sanok, Tarnow és Rzesow vajdaság könyvtáro-
sai képviselték. Ukrajnából ungvári kollégák és
egy igazi ukrán megye, Csernovci (monarchia
korabeli nevén Csernovic) könyvtárának igazga-
tónõje érkeztek. Szlovákiából a kassai területi
könyvtár két munkatársával, illetve a bártfai
könyvtár egykori igazgatójával is találkozhattunk.
Ez alkalommal a fent említett megyék mellett már
Hajdú-Bihar megye is képviseltette magát.

A konferencia témája a könyvtári törvényke-
zés, a számítógépes fejlesztés helyzete és a me-
gyei és régiós könyvtárak módszertani tevékeny-
sége volt.

Ebben az évben még csak Lengyelországban
és Magyarországon volt érvényben kifejezetten
könyvtári törvény. Ukrajnában az ellátás költség-
vetési oldalára vonatkozóan hosszú ideje vannak
jogszabályok, de ez azóta is mind csak írott ma-
laszt. Sajnos nemhogy elõrelépésrõl, hanem in-
kább még visszalépésrõl beszélhetünk. Romániá-

ban és Szlovákiában a törvénytervezet a döntés-
hozók fiókjában lapult még a konferencia évében
(1998). Azóta mindkét országban elfogadták az
új könyvtári törvényt, Szlovákiában 2000-ben,

Romániában 2002-ben. Itt jegyezzük meg, hogy
e törvény megjelenése után a Hargita megyeiek
(Románia) – egy külön megállapodásban – kér-
ték a segítségünket a megyén belüli könyvtárak
közötti együttmûködés megszervezéséhez. Ezért
2003 októberében a könyvtárunk által határon túli
magyar könyvtárosok számára szervezett konfe-
rencia témája is ez volt. Hargita megyébõl három
kolléga jött el megyénkbe, hogy itteni tapasztala-
tait továbbadja.

A számítógépes fejlesztés helyzete most is napi-
renden volt. A két évvel korábbi helyzethez képest
Lengyelországban, illetve Szlovákiában már a ma-

gyarországihoz hasonló eredményekrõl számolhat-
tak be a könyvtárosok, de sajnos az ukrajnai és a
romániai kollégák még mindig csak a kitûzendõ
célokat keresték. Voltak már számítógépek, de ki-
zárólag lokális programokat használtak.

A könyvtárak módszertani szerepe országon-
ként változó volt akkor is és az napjainkban is.
Szlovákiában a közigazgatási egységeket „át-
szabták”, amivel nyíltan a szavazási eredmé-
nyek befolyásolására törekedtek. Ezzel azon-
ban felborították a vidéki könyvtáros- és könyv-
tárlátogatások korábban viszonylag jól mûkö-
dõ rendszerét. Bízunk benne, hogy azóta stabi-
lizálódott a rendszer.

Romániában szervezetten, jól mûködik a me-
gyei könyvtárak „segítõ” szolgálata. Körülbelül
negyedévente hívják össze a települési könyv-
tárosokat, ahol a legfrissebb, a szakmát érintõ
kérdésekrõl és aktuális feladatokról tájékoztat-
ják õket. Továbbá ha valaki képesítés nélkül
kerül egy kis könyvtárba, fél éven belül alapo-
zó képzésen vesz részt, majd egy év múlva egy
magasabb szintû kurzusra küldik. Mindkét for-
ma elismerést érdemel.

Kárpátalján a 2002-ben megalakult Magyar
Iskolai Könyvtárosok Információs Egyesülete
próbálja az érintett területen a módszertanos sze-
repet is felvállalni, több-kevesebb sikerrel. Az
eredmény náluk sajnos nem csupán az elhivatott-
ság és a lelkesedés függvénye (l. késõbb).

A konferencia hozadéka, hogy alkalmat adott
egymás jobb megismerésére és informális kap-
csolatok kiépítésére, az illetékes magyarországi
minisztérium tervezett anyagi és szervezési tá-
mogatásának megvitatására. Ez utóbbi a szom-
szédos országok határmenti magyarlakta tele-
pülései könyv- és folyóirat-ellátásának javítá-
sára vonatkozott.
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Az ebbeni lépések: a remittenda folyóiratok
határon való szervezett átjuttatására történt kísér-
let. Az azóta már megszûnt Rónahír lapterjesztõ
vállalta a kiadók által felajánlott remittendák ha-
tárra való leszállítását, de személyes okok miatt
ez elakadt, sajnos kérész életû kezdeményezés
volt. Erre vonatkozóan vannak újabb kezdemé-
nyezéseink, kísérleteink, ezek azonban csak szór-
ványosak. Mindezekrõl és a könyvekkel való
támogatásról késõbb fogunk szólni.

Feltétlenül szeretnénk megjegyezni, hogy a
krosnói közkönyvtár komoly vezetõ, koordináló

szerepet tölt be az eurorégióban könyvtárszakmai
vonatkozásban. A történeti áttekintésbõl már ki-
derült, hogy az 1996-os elsõ eurorégiós konfe-
rencia is az õ kezdeményezésükre jött létre. A
lengyel csoport programját is õk készítették elõ
az 1998-as egri találkozóra.

A svidniki Poduklianska Kniznicával kidolgoz-
ták a régiók közötti partnerség programtervezetét.
Szerveztek egy kvízt és egy mûvészeti versenyt
Krosno és Svidnik fiatal olvasói részére, egy konfe-
renciát A könyvtár mint az interkulturális integráció

helyszíne címmel, egy írótalálkozót a lengyel–szlo-
vák határ mentén élõ alkotók számára.

III. eurorégiós könyvtáros konferencia,
2002. május 5–8., Nyíregyháza
(Magyarország)

A fent említett eredményekrõl Nyíregyházán
számoltak be a delegáció tagjai.

E találkozó témája: kisebbségek és hátrányos
helyzetûek könyvtári ellátása a KEUR országaiban.
A kétnapos találkozón a területfejlesztés hazai szak-
értõi is tartottak elõadást. A lengyel, szlovák, ro-
mán, ukrán könyvtárosok mellett a régió magyaror-
szági könyvtárosai is képviseltették magukat. Vala-
mennyien érdeklõdve hallgattuk a szakminisztérium
és a Könyvtári Intézet képviselõit arról, hogy a te-
rületfejlesztés új stratégiái hogyan érintik a magyar
könyvtárügyet. Továbbá a régió minden országa,
illetve az érintett magyarországi megyék egy-egy
képviselõje beszámolt a kisebbségek könyvtári ellá-
tásának helyi sajátosságairól. Részben az adott terü-
leteken élõ nemzeti és etnikai kisebbségek ellátásá-
ról, részben pedig a határon túl élõ kisebbségekkel
való kapcsolattartásról.

Mivel az eurorégiós kapcsolatokat ez utóbbi
érinti inkább, mi is ezen eredményeinkrõl kíván-
tunk itt röviden beszámolni.

A Yeats család
Nemzeti kincsek és értékek
Dublin, 2004. december

„Hammer your thoughts into unity.”
(Kovácsold gondolataid egységbe.)

W. B. Yeats

A 2004. év évfordulók tekintetében igen gazdag
Írországban, ami valószínûleg összefügg némikép-
pen a  nemzeti mozgalmak és intézmények törté-
netének alakulásával a századfordulón. Jelentõs
személyiségei ennek a hazafias mozgalomnak a
Yeats család tagjai.

Nálunk a legismertebb William Butler Yeats

(1865–1939), Nobel-díjas költõ, aki, amellett,
hogy meghatározó személyisége a XX. század
angol irodalmának, egyben az „ír reneszánsz”, az
ír nemzeti újjászületés irodalmi és politikai moz-
galmának alapító tagjai közé számít, és nagy
népszerûségnek örvend Írországban.

Mint költõt, Babits így méltatja Az európai

irodalom történetében: „A vers csak Angliában
mutat nagyobb elevenséget. Itt még él Yeats, az
ír költõ, aki a kelta õsmondákat (…) tudta a de-
kadens hanggal egyeztetni. Sõt, Yeats öregségére
váratlanul megújult és maivá lett.”

Poeta doctusként sajátos konzervatív költésze-
te, bölcseleti rendszere, mitologizáló hajlama és
szimbolizmusa nem csupán az angol nyelvû ír köl-
tészetet újította meg, hanem jelentõs személyiség-
ként részt vett és jelen volt a közéletben mint az ír
szellemi értékek védelmezõje és képviselõje, késõbb
pedig, a szabad állam megalakulása után, mint an-
nak szenátora adott példát.

De az ír nemzet nagy kincse az egész Yeats

család, amelynek nevét errefelé „é”-vel ejtik.
Kereskedõ õseik a XVII. században költöztek át
Angliából, de feljebbmenõik között büszkén
tartják számon Ormonde hercegeit is, az õsi
Butlereket, akik az angol–ír középkori családok
legelõkelõbbjei közé tartoztak. A költõ édesap-
ja, John Butler Yeats, tehetséges és termékeny
portréfestõ, irodalmár és elbeszélõ volt, aki igé-
nyesen és figyelemmel nevelte gyermekeit. A
legidõsebb gyermeke volt a költõ, William
Butler, de húgai, Elizabeth Corbet és Lily Susan

is meghatározó szerepet töltöttek be a nemzeti
éledés mozgalmában, és megalapítói voltak az Ír
Képzõ- és Iparmûvészeti Mozgalomnak. Eliza-
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„A kishivatalnok” J. B.
Yeats

beth emellett igényes kiadványokat készítõ nyom-
dájáról is híres.

A család minden tagját és persze a baráti kört
is megörökítette az apa, John Butler Yeats. A
legfiatalabb testvér, Jack Butler Yeats pedig igen
jelentõs festõ és rajzmûvész lett, számos munkája
szerepel a Nemzeti Galéria gyûjteményében.

A költõ William B. Yeats és baráti köre, John

Millington Synge és Lady Isabella Augusta

Gregory 1897-tõl a nemzeti színház megalapítá-
sán munkálkodott. Az Abbey Színház (a mai
Nemzeti Színház) végül is 1904-ben nyílt meg az
Abbey streeten. Méltó és igényes irodalmi indítá-
sához a szellemi muníciót Synge, Lady Gregory
és Yeats színmûvei, vígjátékai és drámái szolgál-
tatták. Az õ munkásságukkal indul a nemzeti
dráma az Abbey deszkáin, az ír függetlenségi
mozgalom szolgálatában, a kelta–ír hagyományo-
kon épülve. Késõbb, 1937-ben, amikor összegyûj-
tött mûvei teljes kiadását tervezte, ezt írta színmû-
vei bevezetésében errõl az idõszakról: „Az a szín-
ház, amelynek ezeket a darabokat írtam, hét ember
munkájaként született meg: négy színész volt
közöttük (…), valamint három író, Lady Gregory,
John Synge és én.”

A Svéd Királyi Akadémián a Nobel-díj átvé-
telekor tartott elõadásának témája is az ír drámai
mozgalom volt, ami érzékelteti azt is, mennyire
fontosnak tartotta a nemzeti dráma ügyét a nem-
zeti függetlenségért vívott harcban.

A Cathleen grófnõ

címmel megjelent írásai
elsõ kiadásán látható elõ-
ször a címlapon az a ké-
pecske, ami az õsi ír,
ulsteri mondakör egyik
hõsét, a nagy erejû Cu-
chulaint ábrázolja kutyá-
jával. Késõbb ez lett az
Abbey Színház logója, és ma is visszaköszön
minden kiadványon. (A képen A Cathleen gróf-

nõ elsõ, 1892-es kiadásának címlapja.)
A Nemzeti Színház önálló épületbe kerülése-

kor megnyitása igazi nemzeti ünnep volt. A szín-
ház belsõ tereiben, az elõcsarnokban és a folyó-
sokon impozáns portrégaléria fogadta a látogató-
kat, többnyire John Butler Yeats munkái, ame-
lyek híres színészeket, írókat, adományozókat, il-
letve a színház ügyéért dolgozó neves személyi-
ségeket ábrázoltak. Ezzel párhuzamosan a fenn-
állásának százötvenedik évfordulóját az idén ün-

neplõ Nemzeti Ga-

léria is kialakította
a maga portrégyûj-
teményét, ebbõl a
két mûtárgyegyüt-
tesbõl nyílt kiállítás

2004-ben az Abbey századik és a galéria száz-
ötvenedik évfordulójának megünneplésére, szá-
mos elõadás és egyéb esemény kíséretében. A
Nemzeti Galéria ad otthont a Nemzeti Kamara-
kórus programjainak. Az évfordulót ünneplõ so-
rozat kiemelkedõ koncertjén kortárs zeneszerzõk
mûveit adták elõ, közöttük Deirdre Gribbin Yeats
verseire írott dalait.

Az elõadóterem szomszédságában van a Nem-
zeti Galéria ún. Yeats múzeumi terme, ahol a fes-
tõcsalád tagjainak jelentõs alkotásai szerepelnek,
közöttük a legifjabb W. B. Yeats leánya, Anne

Yeats szép képei is. A legnevesebb persze a költõ
öccse, Jack B. Yeats, akinek nagyszerû gyûjte-
ményes kiállítását viszont a Trinity College
Douglas Hyde Galériájában rendezték meg ez év
szeptemberében. A kiállítás címe Barátok között

volt, és egy ismertetõ tanulmánya szerint (Bruce

Arnold), halála (1957) óta nem került sor ilyen
nagyszabású tárlat megrendezésére. Több mint
negyven nagyméretû olajfestmény és több nagy-
szerû rajz, sorozat, karikatúra és akvarell volt még
látható.

Tehetséges és termékeny család volt az övék,
maga a költõ is képzõmûvészeti fõiskolát végzett
és kiválóan rajzolt, s persze nagyszerûen értettek
a szavak mesterségéhez is, aminek sokféle mó-
don adták bizonyítékát. Jack B. Yeats például
képregényekkel, Elizabeth kiadványaival. Nagy-
szerû elbeszélõk is voltak, mint a mûvelt írek
legtöbbje.

W. B. Yeats idézi egy alkalommal Oscar

Wilde egyik szellemes mondását: „Mi, írek, tú-
lontúl költõiek vagyunk ahhoz, hogy költõk le-
gyünk. A ragyogó kudarcok nemzete vagyunk,
de a legnagyobb beszélgetõk a görögök óta.”

Gazdag nemzet – kincsei és értékei örökké
élnek és hatnak!

Bobok Beáta



36  • Könyvtári Levelezõ/lap • 2005. janár

IKSZ – hírek, eseményekIKSZ – hírek, eseményekIKSZ – hírek, eseményekIKSZ – hírek, eseményekIKSZ – hírek, események

Megújuló
könyvtári szövetség

A vártnál is nagyobb érdeklõdés közepette ren-
dezte meg az Informatikai és Könyvtári Szövet-
ség éves záró közgyûlését 2004. december 16-
án a Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtárban.

Indokolta talán ezt a téma fontossága, a meg-
hívott elõadók, de leginkább az, amit dr. Fodor

Péter elnök tájékoztatójában meg is fogalmazott,
hogy egy megerõsödött, felelõsen gondolkodó,
cselekvõ, aktív tagságot tudhat magának a szö-
vetség. Ez a felelõs magatartás tette lehetõvé azt
is, hogy a 2004-es évet zökkenõmentes tudta
kezdeni a szövetség, mivel a tagdíjak kilencven
százaléka már februárra befizetésre került.

Az EU-csatlakozás után érezhetõen felértéke-
lõdött és megnõtt a civil szféra szerepe. A kul-
turális élet irányító szervei is szorosabb partner-
ségi viszony kialakítását szorgalmazzák a szak-
mai érdekképviseletekkel. A döntések a szub-
szidiaritás elve szerint történnek, tehát minden
esetben bekérik a szövetség véleményét is. En-
nek megfelelõen az elmúlt évben bõvült az In-
formatikai és Könyvtári Szövetség érdekegyez-
tetõ szerepvállalása, egyre többen és újabb kéré-
sekkel keresik meg az elnökséget.

Dinamikusabbá vált a szövetség munkája, ami
mind a belsõ szervezeti életben, mind a külsõ és
egyre szélesedõ kapcsolatrendszerben érezteti
hatását. Frissítettük az adatbázist, mely a gyors
információáramlásnak egyik alapfeltétele, szeret-
nénk megújítani, korszerûbbé, jobban hozzáfér-
hetõvé tenni a szövetség honlapját is. Az orszá-
gos és helyi szinteken történõ egyre erõteljesebb
marketingkommunikációs, PR-munkával még
adósak vagyunk, amit a jövõ év feladatai között
tartunk számunk. Ugyancsak egy olyan elége-
dettségi felmérést, amiben szeretnénk megkér-
dezni tagjainkat, hogy milyen elvárásaik vannak,
hol látnak hiányosságot, miben kérnének nagyobb
segítséget, támogatást, hol erõsödjön az érdek-
képviseleti munka.

Ebben az évben is számos sikeres rendezvényt
koordináltunk, többek között kiemelendõ az

Összefogás a könyvtárakért, összefogás a hasz-

nálókért – országos könyvtári napok – rendez-
vénysorozat, ahol megvalósítottuk az egységes
marketingkampányt. Az elsõk között léptünk a
kistérségi könyvtárak problémájának megvitatá-
sában, workshopokat és országos konferenciát
szervezve. A könyvtári hálózat országos rendez-
vénysorozattal ünnepelte meg az EU-csatlako-
zás napját. Az informatika népszerûsítése érde-
kében ebben az évben is csatlakoztunk a nem-
zetközi Internet Fiesta rendezvénysorozathoz. A
megújuló könyvtárosképzés megvitatására orszá-
gos konferenciát rendeztünk.

Ebben az évben, a Nemzeti Civil Alapprog-
ram megjelenésével, új forrás lehetõséghez ju-
tottunk. A szövetség mûködési költségeinek ke-
retét pályázat útján 1,5 millióval, valamint a
Regionális Fejlesztési Holding Rt. támogatásá-
val további 1 millióval növeltük.

Szoros és intenzív kapcsolat jellemzi a szö-
vetség munkáját az érintett tárcákkal, valamint a
Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma
Könyvtári Fõosztályával.

A szervezeti életben a gazdasági ügyek inté-
zésénél történt változás, mivel Rakovszky

Istvánné, aki kezdetektõl ellátta ezt a feladatot,
most felmentését kérte – megköszönve több éves
áldozatos munkáját, feladatát egy könyvelésre
szakosodott kft. veszi át.

Az Informatikai és Könyvtári Szövetség elnö-
kének beszámolóját a szövetség megjelent tagjai
egy tartózkodással egyhangúan elfogadták.

A 2005. évi tagdíjak meghatározásánál a szö-
vetség elnöke tíz százalékos emelést javasolt:
országos hatókörû intézmények: 27 500 Ft
területi hatókörû intézmények és
megyei jogú városok könyvtárai: 20 000 Ft
10 000 lakos fölötti városoknál: 13 200 Ft
10 000 lakos alatti városoknál: 10 500 Ft
községi könyvtárak: 2200 Ft
vállalkozói tagdíj: 25 000 Ft

A tagdíjemelést a szövetség tagjai két tartóz-
kodás mellett egyhangúlag elfogadták.

Szükségessé vált az alapszabály és a mûkö-
dési szabályzat átdolgozása, a jelenlévõk egy-
hangúlag elfogadták a módosítások elvégzését.
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Szövetségünk 1990-ben alakult, az eltelt idõ-
szak eredményei feljogosítják arra, hogy egy nem-
zetközi szervezet tagja legyen – a nemzetközi
könyvtáros szervezet, az IFLA tagságába történõ
belépést a jelenlévõk egyhangúlag elfogadták.

Ezután a résztvevõk tájékoztatást hallgattak
meg a 2005. évben lebonyolításra kerülõ „A
Nagy Könyv” címû programról, melyet Békés

Pál, a programiroda szakmai vezetõje és Maróti

Istvánné, a KELLO igazgatója tartott. A rendez-
vény a résztvevõk körében nagy érdeklõdést
váltott ki, mivel egy határozott, jól átgondolt
szakmai összefogással és szerepvállalással nö-
velhetõ lesz általa a könyvtárak elismertsége.

Meghívott elõadóink két aktuális témában
tartottak elõadást. Elõször dr. Hajdú Attila, a
Regionális Fejlesztési Holding Rt. vezérigazga-
tója a Kistérségi könyvtárak szerepe az EU fej-

lesztõ programok mûködtetésében címmel tar-
totta meg gondolatébresztõ elõadását, mely szám-
ba vette lehetõségeiket, megújuló szerepüket a
kistérségek életében. Megvizsgálva tagságunk
összetételét, ez a réteg képviselteti magát legke-
vésbé – ami egy fontos, tagságfejlesztõ feladatra
hívja fel a szövetség figyelmét is. Ezt követte
dr. Magyar Bálint oktatási miniszter elõadása A
felsõoktatási reform és a könyvtárak átalakuló

világa címmel, mely a könyvtárak szolgáltatás-
bõvítéséhez nyújtott újabb  ötleteket.

Dr. Virágos Márta, az Informatikai és Könyv-
tári Szövetség alelnöke, a közgyûlés levezetõ
elnöke megköszönte minden tagnak az aktív
részvételt és további hatékony munkavégzést
kívánva bezárta az ülést. (-mi-)

„A Nagy Könyv” projekt

Kedves Könyvtáros Kollégák!
A Könyvtárellátó Kht. és a Magyar Televízió

együttmûködésében megvalósuló „A Nagy Könyv”
címû projektet szeretnénk bemutatni Önöknek, ami
elõreláthatólag 2005 egyik legjelentõsebb kulturális
eseménye lesz. A program rendszeres tévémûsorok-
ból, saját internetes oldalból, kapcsolódó könyvtári
és iskolai eseményekbõl áll majd. Bár „A Nagy
Könyv” gerincét a tévémûsor jelenti, az Önök segít-
sége és szakmai támogatása nélkül a program nem
lehet sikeres.

„A Nagy Könyv” a Nagy-Britanniában óriási
sikert aratott BBC-mûsor, a The Big Read – és a

rá épülõ olvasómozgalom – magyar változata. „A
Nagy Könyv”  mozgalom legfontosabb célja, hogy
az olvasás újra népszerû és divatos legyen.

Magyarországon sajnos egyre kevesebben és
egyre kevesebbet olvasnak. A középiskola után a
legtöbb ember számára a szórakozás és a mûvelõ-
dés egyetlen eszköze már csak a televízió. Bár
világjelenségrõl van a szó, Magyarországon – a
legfrissebb felmérések szerint – a helyzet gyor-
sabban romlik, mint másutt. A cél, hogy „A Nagy
Könyv” mozgalom országos eseménnyé nõjön,
megállítsa, sõt megfordítsa a kedvezõtlen tenden-
ciákat és az olvasást – a kultúra megkerülhetetlen
alapfeltételét – ismét divatossá tegye.

A mozgalom célja, hogy a nézõket visszave-
zesse a könyvek világához. Lényegében egy olyan
olvasómozgalomról van szó, amely korunk min-
den technikai eszközét (televízió, rádió, mobilte-
lefon, internet) és kommunikációs stratégiáját egy
cél érdekében összpontosítja. Az idõzítés a tervek
szerint követi a három legnagyobb presztízsû honi
könyves esemény, a Könyvfesztivál, a Könyvhét
és a Karácsonyi Könyvvásár menetrendjét.

A szervezési és koordinációs feladatokat a
Könyvtárellátó Kht.-n belül létrejött Nagy Könyv
Programiroda végzi.

A „The Big Read” eredményei

Az angol tapasztalatok azt mutatják, hogy a
könyvek iránti érdeklõdés a mûsornak köszönhe-
tõen minden mérõszám szerint látványosan emel-
kedett. A valamennyi kulturális intézmény össze-
fogásából született, valamennyi médiát mozgósító
„The Big Read” sikere az irodalom, a könyvek
irányába tematizálta a sajtót, a közvéleményt. A
végsõ listára került könyvek kölcsönzési statiszti-
kája a könyvtárakban tíz-hússzorosára emelkedett.
A TOP100-ban szereplõ könyvek eladásai meghá-
romszorozódtak, de egyes könyvekbõl tízszer több
is fogyott, mint korábban. A játékban szereplõ
könyvekbõl hetente 20 ezer példányt adtak el. 14
ezer olvasókör regisztráltatta magát a mozgalom
ideje alatt. A brit oktatási minisztérium a projek-
tet beajánlotta-bevitte a tantermekbe.

„A Nagy Könyv” események

A program 2005. március elején indul és
2005. december 17-éig tart. A játék során az
ország kedvenc regényét keressük. A mûsorfo-
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lyam március közepi beharangozását követõen
a tévénézõket, rádióhallgatókat, újságolvasókat
szavazásra szólítjuk fel: nevezzék meg kedvenc
külföldi és kedvenc magyar regényüket. A sza-
vazás módja változatos: a könyvesboltokban, is-
kolákban, könyvtárakban, színházakban, mûve-
lõdési intézményekben, éttermekben, szórako-
zóhelyeken elhelyezett, ingyenesen beküldhetõ
szavazólapok és az internetes honlap egyaránt
rendelkezésre állnak. Ezek után viszont csak
sms-ben és telefonos szavazással dönthetnek a
nézõk arról, hogy melyik könyv jusson tovább.
• A bevezetõ adás idõpontja 2005. március 15-e.
• 2005. április 23. – TOP 100: Az olvasók sza-
vazatai (szavazólapok és on-line voksolás) alap-
ján kiderül, melyik Magyarország kedvenc száz
könyve.
• 2005. június 11. – TOP 12: Az olvasók és a
nézõk szavazatai (sms- és telefonos szavazás)
alapján kiderül, melyik Magyarország kedvenc
tizenkét könyve.
• 2005. október közepétõl e tizenkét könyv küzd
egymással. December 17-én kiderül, melyik Magyar-
ország kedvenc könyve. A legjobb tizenkettõbe be-
jutó minden regényt egy-egy neves, közismert sze-
mély képviseli: neki kell meggyõznie a nézõket ar-
ról, hogy az általa képviselt mû a „legjobb”.
• A programhoz kapcsolódik egy társmûsor, egy
mûveltségi vetélkedõ, amihez már a nyár folya-
mán csapatokat kell toborozni.

Ezekhez a pontokhoz kell közösen megtervez-
nünk, hogy mi is történjen a könyvtárakban. El-
képzeléseink szerint a könyvtárak számos ponton
kapcsolódhatnak a mozgalomhoz:
• promóciós anyagok, felhívások elhelyezése,
• „A Nagy Könyv”  szavazólapjainak és szavazó-
ládájának elhelyezése,
• olvasókörök, rendezvények, író-olvasó találko-
zók szervezése,
• „A Nagy Könyv”-höz kapcsolódó mûveltségi ve-
télkedõk szervezése,
• külön olvasósarok létrehozása a könyvtárban, ahol
a TOP100 vagy a TOP12 könyvei megtalálhatók.

„A Nagy Könyv”  program a könyvtárak szá-
mára további lehetõséget is jelenthet:

• állománygyarapítás – a TOP100 listán sze-
replõ könyvek beszerzéséhez az NKÖM támoga-
tást nyújt,
• a programiroda az olvasókörök megszervezésé-
hez támogatást és segítséget nyújt (szakanyagok,
promóciós anyagok),

• a könyvtári vetélkedõk nyerteseinek és a leg-
jobb olvasóköröknek a programiroda ingyenesen
biztosít különbözõ ajándékokat (póló, bögre),
• az olvasókörök részt vehetnek a weboldalon
folyó játékokban, a könyvtárak saját aloldalt nyit-
hatnak a mozgalom internetes oldalán,
•  a könyvtárak a mozgalomról minden fontos
információt közvetlenül megkapnak e-mailben
vagy postán.

A további lehetõségeket és az együttmûködés
részleteit közösen kell kitalálnunk. 2005. január
és február folyamán hét régióban szeretnénk Önök-
kel egyeztetni. A régiók és a helyszínek a követ-
kezõk:

1. Dél-Alföldi Régió (Kecskemét, kapcsolattar-
tó: Ramháb Mária)

2. Észak-Alföldi Régió (Szolnok, kapcsolattar-
tó: Bertalanné Kovács Piroska)

3. Nyugat-Dunántúli Régió (Szombathely, kap-
csolattartó: Pallósiné dr. Toldi Márta)

4. Dél-Dunántúli Régió (Pécs, kapcsolattartó:
Kalányos Katalin)

5. Észak-Magyarországi Régió (Miskolc, kap-
csolattartó: Venyigéné Makrányi Margit)

6. Közép-Dunántúli Régió (Székesfehérvár, kap-
csolattartó: Komlósi József)

7. Közép-Magyarországi Régió (Budapest, kap-
csolattartó: dr. Fodor Péter)

A idõpontokról a kijelölt kapcsolattartók segít-
ségével külön levélben tájékoztatjuk majd Önö-
ket. A megbeszélésen szeretnénk részletesen be-
mutatni Önöknek a programot, és szeretnénk meg-
ismerni véleményüket és javaslataikat.

Ha elõzetesen bármilyen kérdésük lenne a prog-
rammal kapcsolatban, kérjük, feltétlenül keressenek
meg bennünket az alábbi elérhetõségen:

Könyvtárellátó Kht. Nagy Könyv Programiroda
1134 Budapest Váci út 19.
Telefon: 06-1-3492101 / 164m
E-mail: info@anagykonyv.hu

Közremûködésüket és támogatásukat elõre is
köszönjük!

Budapest, 2005. január 3.
Üdvözlettel:

Maróti Istvánné

Könyvtárellátó Kht.
ügyvezetõ igazgató

Stodulka Péter

Nagy Könyv Programiroda
vezetõ
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Jelentkezési felhívás
a Debreceni Egyetem informatikus könyvtáros szakára

A Debreceni Egyetem Informatikai Kara a 2005/2006. tanévre is meghirdette az
informatikus könyvtáros szakot az egyetemi és fõiskolai oklevéllel rendelkezõ könyvtárosok,
könyvtárostanárok számára.

A képzés költségtérítéses, idõtartama öt félév. Az utolsó szakaszban lehetõség nyílik speciális
képzésre is, könyvtár-informatikus és könyvtárostanár irányban. A végzettek informatikus könyv-
táros egyetemi oklevelet kapnak. Jelentkezési határidõ: 2005. február 15.

A tudnivalókról és a költségtérítés várható összegérõl a Felsõoktatási felvételi tájékoztató

2005 címû kiadványból kapnak felvilágosítást. A levelezõ képzésre jelentkezhetnek a tanár- és
tanítóképzõ fõiskolák könyvtár szakán 2005 júniusában oklevelet szerzõ hallgatók is.

Felvételi vizsga nincs. Tisztelettel várjuk kollégáinkat egyetemünkön.
Debreceni Egyetem Informatikai Kara

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2005

II. 24. Bp., OSZK Beszélgetés a könyvtári IKSZ M. Móré  Ibolya
szaksajtóról

III. 16–17. Szombathely Workshop a BDK Berzsenyi Dániel
mozgókönyvtárról Könyvtár

IV. 7. Gyõr Tradíció és világháló Publika Kisfaludy Károly
MKK Megyei Könyvtár

és KKMK
VI. 27-29. Csurgó Egyházi könyvtárosok EKE Török Beáta

konferenciája
VII. 28-30. Gödöllõ MKE vándorgyûlés MKE Molnár Ilona
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