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ODR-hírekODR-hírekODR-hírekODR-hírekODR-hírek

Mit honnan?

Gyakorlati tanácsok
dokumentumok lelõhely-

meghatározásához

Mintegy a lapban korábban megjelent „ODR-hí-
rek” rovat kései kiegészítõjeként az alábbi cikk
megkísérli összefoglalni a könyvtárközi doku-
mentumellátás keretében indított kérések eredmé-
nyes intézéséhez szükséges legfontosabb irányel-
veket, praktikus ötleteket adva a kérések irányítá-
sához. Az on-line információforrások megjelené-
sével jelentõsen megváltozott az ügyintézés ko-
rábbi módja, mikor a kéréseket gyakran találom-
ra, a megszabott hálózati útvonalon továbbítot-
ták, és elõfordulhatott, hogy a kérés még mindig
az ország könyvtáraiban „körözött”, holott telje-
sítése már aktualitását vesztette. A rendelkezésre
álló eszközökkel és szolgáltatásokkal a kért do-
kumentumok napjainkban már rövidebb idõ alatt,
hatékonyabban megszerezhetõk.

A Debreceni Egyetemi és Nemzeti Könyv-
tár Nemzeti és Általános Gyûjtemények Könyv-
tárába is sok olyan kérés érkezik, mely nem
teljesíthetõ, a valós belföldi lelõhely elõzetes
megállapításával azonban a kérés által megtett
fölösleges körök megspórolhatók lettek volna.
Ezzel a kérõ olvasó is értesül a kérés feladása
után a teljesítés várható idõtartamáról, ugyan-
akkor sok terhet levehetünk saját vállunkról és
a kérést lelkiismeretesen teljesíteni próbáló
„könyvtárközis” kollégáéról is.

A lelõhely-meghatározáshoz szükséges legfon-
tosabb információforrások elérhetõk interneten
keresztül: az adatokat kikereshetjük az adatszol-
gáltató intézmény honlapján, vagy tájékoztatást
kérhetünk e-mailben. A hálózati kapcsolattal nem
rendelkezõ könyvtárak telefonon kaphatnak se-
gítséget. A lelõhely-nyilvántartásokon kívül érde-
mes figyelembe venni a kötelespéldányok elosz-
tási rendjét is, így a központi nyilvántartásokban
már nem szereplõ, számítógépes katalógusokban
még nem feldolgozott kiadványok lelõhelyére is
lehet következtetni.

Tekintsük át, hogy a leggyakrabban keresett
dokumentumtípusok – könyvek és idõszaki kiad-
ványok – lelõhelyét milyen forrásokból állapít-
hatjuk meg!

On-line katalógusok

Elsõ lépésként a közös katalógusokat, lelõhely-
adatbázisokat érdemes megnézni: a jelenleg tizen-
hét könyvtár anyagát tartalmazó, a közeljövõben
további felsõoktatási, megyei és szakkönyvtárak
állományával bõvülõ MOKKA-t (http://www.
mokka.hu), illetve az ODR lelõhely-adatbázist
(http://odr.lib.unideb.hu), melybõl közvetlenül fel
is adhatják kéréseiket a regisztrált könyvtárak. A
két adatbázis és funkcióik egyesítése folyamat-
ban van.

Elõfordulhat azonban az is, hogy a tulajdonos
könyvtár nem folyamatosan küldi lelõhelyadatait
a közös katalógusoknak, így legfrissebb gyarapo-
dásuk ott nem hozzáférhetõ.

Ha nem jártunk sikerrel, érdemes továbbha-
ladni a Szirén programot használó könyvtárak
közös keresõje, a Szikla (http://www.szikla.net/),
illetve a katolikus egyházi könyvtárak közös ke-
resõrendszere, a Theca (http://biblio.osb.hu/) le-
keresésével.

Amennyiben nincsen találatunk, néhány na-
gyobb vagy a keresett gyûjtõkörrel rendelkezõ
könyvtár katalógusában folytathatjuk a keresést.
Elérhetõségükrõl a HUNOPAC oldalon (http://
www.mek.iif.hu/porta/virtual/magyar/opac.htm), a
konyvtar.lap.hu (http://konyvtar.lap.hu), valamint
a Könyvtárkapu portálján (http://www.bibl.u-
szeged.hu/mke_eksz/portal/index.html) tudunk
tájékozódni. Ha az on-line katalógusokban kere-
sésünk nem vezetett eredményre, forduljunk a
megfelelõ központi nyilvántartáshoz!

Könyvek

Az Országos Széchényi Könyvtárban (OSZK)
épített Könyvek Központi Katalógusa (avagy
közkeletû nevén a „KC”) a magyarországi könyv-
tárakban megtalálható, 1801-tõl 1952-ig Magya-
rországon megjelent, bármilyen nyelvû, valamint
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az 1801 óta külföldön megjelent, bármilyen nyel-
vû könyvekrõl érkezõ bejelentéseket tartalmazza.
Mivel cédulakatalógusról van szó, rendkívül gyors
és pontos tájékoztatást e-mailben (kkk1@oszk.hu),
az (1) 224-3813-as és az (1) 224-3814-es telefon-
számon, illetve az (1) 356-8978-as faxszámon
kérhetünk. A lelõhelyként kapott könyvtárkódok
feloldása az OSZK honlapján visszakereshetõ
(Útmutatók –>Könyvtárkód-feloldó http://
morus.oszk.hu/amicus/konyvtarkod/).

Az OSZK közvetítésével gyakran kapunk
olyan nagyobb, illetve szakkönyvtárak által indí-
tott kéréseket is, amelyekhez rendelkezésre áll-
nak az elõzetes lelõhely-megállapításhoz szüksé-
ges eszközök, mégsem közvetlenül a lelõhelyhez
fordultak.

Az 1952 után belföldön megjelent könyvek
esetében – amennyiben az on-line katalógusok-
ban még nem találhatók meg – a kötelespéldány-
elosztási rendet érdemes figyelembe venni. Az
1981-es minisztériumi rendelet által elõírt gyakorlat
szerint az 1952 és 1978 között kiadott könyv
esetén a megyei könyvtár megkeresése után a volt
Kossuth Lajos Tudományegyetem teljes körû
kötelespéldányban részesülõ könyvtárát, a Köz-
ponti Statisztikai Hivatal Könyvtárát, az Orszá-
gos Széchényi Könyvtárat, valamint a szakterület
szerint illetékes országos feladatkörû szakkönyv-
tárat kellett megkeresni. Az 1978 után kiadott
könyvek esetében az újabb elosztási rend értel-
mében a regionális központi könyvtárakhoz, azaz
a volt Berzsenyi Dániel Megyei Könyvtárhoz, a
pécsi Egyetemi Könyvtárhoz, a volt József Attila
Tudományegyetem Központi Könyvtárához, a II.
Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtárhoz, a volt
Kossuth Lajos Tudományegyetem Központi
Könyvtárához, az illetékes megyei könyvtárhoz,
illetve a szakterület szerint illetékes országos fel-
adatkörû szakkönyvtárhoz kellett fordulni. Ezen
elõírások az adott idõszak kiadványtermésének
megtalálásához fontos kiindulópontot nyújtanak,
mindemellett természetesen a könyvtárak OPAC-
jaikban folyamatosan jelenítik meg retrospektív
konverzió keretében feldolgozott állományukat.

Idõszaki kiadványok

A Nemzeti Periodika Adatbázis (NPA) a
magyarországi könyvtárakban megtalálható kül-
földi idõszaki kiadványok lelõhelyjegyzéke 1665-
tõl. Az adatbázis az OSZK on-line olvasói ka-

talógusában érhetõ el, a http://nektar.oszk.hu
címen (OSZK ->Keresés-Adatbázis választás-
>NPA-Amicus). Az ott még nem szereplõ régi
címekrõl a kfkk@oszk.hu címen, valamint az
(1) 224-3834 és az (1) 224-3835 telefonszámo-
kon lehet érdeklõdni.

Fontos megjegyezni, hogy sok könyvtár az
általa elõfizetett elektronikus folyóiratokat is fel-
dolgozza katalógusában, melyekbõl – a felhasz-
nálói szerzõdéstõl függõen – általában nyomtatott
formában szolgáltathat cikkeket könyvtárközi
kölcsönzéssel.

A magyar idõszaki kiadványok teljes körérõl
jelenleg nincsen központi lelõhely-nyilvántartás,
de megkezdõdött az NPA kiegészítése a magyar-
országi idõszaki kiadványok lelõhelyeivel a 2005-
ös tárgyévtõl kezdve. Ugyancsak érdemes ellen-
õrizni például az OSZK IKB adatbázisában az
OSZK on-line katalógusába belépve, a MA-
TARKÁ-ban (http://www.matarka.hu/), az Elekt-
ronikus Periodika Adatbázisban (http://epa.
oszk.hu/) hogy nincs-e a keresett folyóiratnak
esetleg teljes szövegû on-line elérhetõsége.

A MOKKA jelenleg nem tartalmaz folyóira-
tokat, így a korábban említett on-line információ-
forrásokat érdemes ellenõrizni, illetve a köte-
lespéldányok elosztási rendje itt is segíthet a lelõ-
hely meghatározásában. Az 1952 elõtt Magyar-
országon magyar és idegen nyelven megjelent,
valamint a külföldi hungarika hírlapok és folyó-
iratok lelõhelyérõl az OSZK Hírlapcsoportjától
kérhetünk tájékoztatást a hirlap@oszk.hu címen
és az (1) 224-3700/154 telefonszámon.

Amennyiben nem járunk sikerrel, az említett
információforrások ellenõrzése után a Szegedi
Tudományegyetem Egyetemi Könyvtára által
gondozott könyvtárközi kölcsönzési levelezési
listán (kvtkozi@bibl.u-szeged.hu) is közzétehet-
jük keresésünket (regisztráció http://lists.bibl.u-
szeged.hu/mailman/listinfo/kvtkozi).

Adatpontosítás

Sajnos gyakran elõfordul, hogy a kérés telje-
sítéséhez nem áll rendelkezésre elegendõ vagy
megfelelõ pontosságú bibliográfiai adat. A leg-
gyakoribb eset az, ha a kérésen folyóiratcikk vagy
könyvfejezet adatait tüntetik fel könyvadatként,
vagyis a kérésen csak egy szerzõ és egy cím
szerepel. Ilyenkor az eredménytelen hasonlítások
után próbálkozhatunk az adatok pontosításával,
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például a szakterületnek megfelelõ bibliográfiai
cikkadatbázisokban: a FSZEK irodalmi, szocio-
lógiai, mese adatbázisa (http://www.fszek.hu/), a
multidiszciplináris MATARKA (http://www.
matarka.hu/), az IKER (http://nektar.oszk.hu), az
OPKM pedagógiai adatbázisa (http://www.
opkm.hu/), a BME-OMIKK cikk adatbázisa és
Magyar Mûszaki és Gazdasági Repertóriuma
(http://www.omikk.bme.hu/), az OMgK mezõgaz-
dasági bibliográfiája (http://www.omgk.hu/), a
Magyar Orvosi Bibliográfia (http://www. med
info.hu/) stb. Amennyiben nem járunk sikerrel,
eredményre vezethet, ha a rendelkezésre álló
adatokat beírjuk egy internetes keresõbe. A talá-
latok között lelhetünk hivatkozást a keresett do-
kumentumra, általában pontos adatokkal és for-
rásmegjelöléssel. Az adatpontosítás fontos forrá-
sai továbbá magyar nyelvû kérések esetén a
Magyar Nemzeti Bibliográfia megfelelõ részei, az
OSZK on-line katalógusa. A hálózati hozzáférés-
sel nem rendelkezõ könyvtáraknak az illetékes
megyei könyvtárak, illetve az OSZK Dokumen-
tumellátó Szolgálata nyújthat segítséget a kérések
pontosításában és irányításában.

Idegen nyelvû dokumentumok esetében külö-
nös figyelemmel kell eljárni, mivel a tévesztés
lehetõsége nagyobb. Az OSZK honlapján az
Ugródeszka menüpontban (http://www.oszk.hu/
frame_hu.htm?hun/ugrodeszka/ugrodeszka
_index_hu.htm) számos linket találhatunk a világ
könyvtárainak katalógusaihoz. Ezek közül külön
kiemelendõ a Karlsruhei Egyetemi Könyvtár vir-
tuális katalógusa (http://www.ubka.uni-karls
ruhe.de/kvk/kvk/), mely számos nyelvterület ka-
talógusát képes lekeresni egyetlen lekérdezéssel.

Kérésirányítás

Bár a korábbi szigorú hálózati kérésirányítási
elõírások már nem érvényesek, mindenképpen
érdemes néhány szempontot figyelembe venni a
kérések irányításakor.

A dokumentumok elérhetõségét elõször az il-
letékes megyei könyvtárban érdemes ellenõrizni,
az ODR-rendelet is ezt írja elõ. Internet-hozzáfé-
rés hiányában a hagyományos kérést is oda kell
küldeni, mivel a megyei könyvtárak rendelkez-
nek a lelõhely megállapításához szükséges esz-
közökkel és ismerettel, így a kérést a megfelelõ
lelõhelyre tudják továbbítani, amennyiben állo-
mányukból a kérés nem teljesíthetõ.

Magyar nyelvû szépirodalomra, kötelezõ ol-
vasmányokra vonatkozó kéréseket, ha lehet, ne
tudományos szakkönyvtárba vagy felsõoktatási
könyvtárba küldjünk. A kérés elküldése elõtt
mindenképpen ellenõrizni kell a megtalált doku-
mentum pillanatnyi státusát – ha az megtekinthe-
tõ –, és ha a dokumentum éppen ki van kölcsö-
nözve, de az olvasó kéri, a kérésben jelölni kell,
hogy kérnek elõjegyzést.

Fontos felhívni a figyelmet arra is, hogy bár
az OSZK a teljesség igényével gyûjti a hun-
garicumokat, a könyvtárnak ez az állománya ere-
detiben még könyvtárközi kölcsönzés keretében
sem kölcsönözhetõ. A nem-hungaricum állomány
– egyéb hazai lelõhely hiányában – kölcsönözhe-
tõ. A dokumentumokból az állományvédelmi
szempontok figyelembevételével nyomtatott és
elektronikus másolat, mikrofilm és/vagy mikro-
filmrõl készült papírmásolat (Canon másolat) ké-
szülhet. Ha kétséges, hogy hungaricumról van-e
szó, illetve bármilyen más, a könyvtár doku-
mentumellátási szolgáltatásait érintõ kérdésben az
OSZK Dokumentumellátó Szolgálatához érdemes
tájékoztatásért fordulni (konkoz@oszk.hu, az (1)
224-3823, 224-3824, 224-3825 telefonszámokon,
illetve az (1) 487-8679 faxszámon).

A cikk nem törekszik a teljességre, de remél-
hetõleg sikerült benne összegyûjteni a hatékony
kérésirányításhoz szükséges legfontosabb infor-
mációforrásokat. Használatukkal elõsegíthetjük,
hogy olvasóink ne csak saját gyûjteményünk,
hanem a teljes dokumentumellátási rendszer elé-
gedett felhasználói és haszonélvezõi is legyenek.

Dávid Boglárka

A Magyar Tudományos
Akadémia Könyvtárának

rekordjai az ODR
adatbázisban

Az MTA Könyvtárának számítógépes kataló-
gusa teljes egészében bekerült az ODR lelõhely-
adatbázisba.

A közel kétszázezres szakirodalmi jellegû gyûj-
temény hetven százalékában humán, tizenöt szá-
zalékában társadalomtudományi mûveket kínál.
Másik egyedülálló jellemzõje az idegen nyelvi
anyag különösen nagy aránya.
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MûhelyMûhelyMûhelyMûhelyMûhely

A romaügy helyzete
az európai kulturális
együttmûködésben
Az Európai Unióhoz való csatlakozásunk óta a
közfigyelem kizárólag az Európai Unióra irányul,
annak ellenére, hogy számos egyéb európai fóru-
mon behatóan foglalkoztak már a nemzeti és et-
nikai kisebbségek ügyével az elmúlt évtizedek-
ben. Az eddig elvégzett munka eredményeit nem
szabad figyelmen kívül hagyni, sokkal inkább arra
kell törekednünk, hogy ezeket hasznosítsák. Ez
különösen azért fontos, mert így lehet elérni, hogy
a különféle szervezetek anyagi eszközei ne for-
gácsolódjanak szét a párhuzamos erõfeszítések
során, hanem összeadódjanak a kisebbségi ügy
javára. Meg kell tehát keresni, hol és milyen ered-
mények vannak. Ezekre épülhetnek az új kezde-
ményezések.

Akkor, amikor a romaügy európai megjelení-
tésének lehetõségeivel foglalkozunk, figyelembe
kell vennünk azt, hogy az európai fórumokon az
összeurópai érdekeket fogalmazzák meg. Ez azt
jelenti, hogy ezeken a fórumokon nem annyira a
magyarországi roma kisebbség ügyeit kell képvi-
selni, hanem az Európában élõ összes roma kö-
zös érdekeit kell meglátni. Ehhez alapos tájéko-
zottság és magas szintû angol vagy francia nyelv-
tudás kell, mivel terjedelmes anyagokat kell rövid
idõ alatt áttekinteni, megragadni a lényeget, to-
vábbá a nemzetközi szervezetek bonyolult belsõ
rendszerén belül kell tájékozódni, hogy meg le-
hessen találni a jó lehetõségeket. Az egyetemet
végzett roma ifjúság körében sok, erre a feladatra
alkalmas szakértõ van. Tekintsük át a fontosabb
európai fórumokat, ahol eddig a roma kisebbség
ügyeivel foglalkoztak!

A hetvenes évek közepén, az európai eny-
hülés idõszakában alakult meg az Európai Biz-
tonsági és Együttmûködési Szervezet (EBESZ,
angol rövidítése: OSCE), amely a kezdetekben
elsõsorban a leszerelés kérdéseivel foglalkozott,
de a késõbbiekben a társadalmi egyenlõtlensé-
gek és konfliktusforrások feltérképezésére is vál-
lalkozott. Varsóban létrehozták a Roma Contact

Pointot, amelynek munkáját jobban figyelembe
kellene venni akkor, amikor az európai roma
kisebbség ügyeinek nemzetközi szintû megje-
lenítésére törekszünk. Jelentõs szakmai kompe-
tencia gyûlt össze ebben az irodában, mind az
írott anyagok, mind pedig a szakértõi kapacitás
tekintetében. Innen kaphatunk tanácsot és se-
gítséget a nemzetközi munkára való képzés
terén.

Az Európa Tanácsnak 1990 óta tagja Magyaror-
szág. Az ET III. Fõigazgatósága foglalkozik az
emberi jogok és a kisebbségek helyzetével. Számos
európai egyezmény született ebben a témakörben,
és rendszeresen ellenõrzik is azok betartását, a tag-
államok kisebbségi politikájának megvalósulását.
Elismeréssel illették az 1993. évi kisebbségi jogi
törvényt, melyet mintaként ismertettek a posztjugo-
szláv térségben, a demokratikus átalakulást elõsegí-
tõ programban. Az Európa Tanács IV. Fõigazgató-
sága, mely az oktatás, a kultúra, a sport és az ifjúság
ügyeivel foglalkozik, 2001-ben vizsgálatot indított a
tagállamokban a kulturális sokszínûség megõrzésé-
re irányuló politikákról. A Magyarországról szóló
jelentés túlnyomó részben a roma kisebbség helyze-
tét ismertette, és az anyagot az Európa Tanács szak-
értõi elismeréssel méltatták. Az anyag elektronikus
úton, angol nyelven hozzáférhetõ bárki érdeklõdõ
számára.

Az Európa Tanácsban jelenleg erõfeszítések
folynak annak érdekében, hogy a különféle szer-
vezeti egységek, fõigazgatóságok és bizottságok
a roma kisebbség ügyével úgy tudjanak foglal-
kozni, hogy ahhoz a romák képviselõi is hozzá

A szerzõ
(aki az NKÖM romaügyi

koordinációért
felelõs miniszteri biztosa)

elõadás közben



tudjanak szólni. A magyar gyakorlat, a miniszté-
riumi roma biztosi poszt létesítéséhez hasonlóan
javasolni fogjuk, hogy az Európa Tanács bizott-
ságaiban legyen állandó megfigyeloi státusa az
európai romák képviselojének.

Az Európa Tanács kulturális együttmú1<:ödése
az összeurópai kulturális normák szerint folyik,
ezért ha megfigyeljük ezt a tevékenységet, mint-
egy tükörbe nézve megláthatjuk hiányainkat, és
eltöprenghetünk azon, mit és hogyan tegyünk a
hiányok felszámolása érdekében. Az Európa
Tanács szükség esetén szakértó1<:etküld a problé-
ma megoldására.

Az Európa Tanács ún. Opatijai deklarációja,
amely a kulturális minisztereknek a társadalmi
konfliktusok megelozésében, kezelésében és a
konfliktus utáni megbékéltetésben betöltött szere-
pérol és lehetoségeirol szól, szintén olyan doku-
mentum, amelyet érdemes lesz széles körben,
kisebb helyi csoportokban megbeszélni, értelmezni
a hazai roma lakosság köreiben is. A szöveg
magyar fordítása hamarosan megjelenik, és -
magyar kezdeményezésre - várhatóan az európai
romák közös, osi nyelvére, a lovárira (romani) is
lefordíttatja az Európa Tanács. A konfliktusok
megfelelo módon való kezelése fontos része a
roma integrációnak.

Az Európa Tanács számos olyan oktatási,
kulturális és örökségvédelmi konvenciót, ajánlást
és iránymutatást dolgozott ki, amely az európai
együttmú1<:ödésalapját határozza meg, az emberi
szabadságjogok, a szabad információáramlás és a
demokrácia elveire különös figyelmet fordítva. Az
ezekben foglaltak beleépültek az európai népek
és nemzetek gyakorlatába, és így egyben alapot
is képeznek az Európai Unióban folyó további
munkához.

Mint ismeretes, az Európai Unió a kultúra te-
rületén viszonylag csekély mértéku szabályozás-
sal él, mivel a kultúra európai normatíváit az
Európa Tanács munkássága nyomán adottnak
tekinti. Az unió kulturális politikája elsosorban az
európai kulturális sokszínuség megorzésére, a
közös európai kulturális értékek védelmére és
bemutatására irányul. Annak, aki az EU kulturá-
lis programjaiban részt kíván venni, ezeket az
elveket kell szem elott tartania. Európa legnagyobb,
anyaország nélkül álló kisebbsége a roma kisebb-
ség. Megvan a lehetoség a Kultúra 2000 program
keretében arra, hogy az autentikus európai roma
kultúra értékeit megmutassuk, és ezzel mérsékeljük

a szegregációt. Akit nem ismernek, attól idegenked-
nek. Akit ismernek, az gyanakvással méregetett el-
lenségbó1 baráttá válhat. Sokat kell még tenni azért,
hogy a valódi roma kultúrát megismertessük itthon
és a nagyvilágban is.

Minden jelentosebb társadalmi változásnak, így
az uniós csatlakozásnak is vesztesei azok a réte-

gek, amelyeket a változás felkészületlenül ér. A
magyar társadalom felkészülése az uniós csatla-
kozásra hosszú és bonyolult feladat volt, sot, azt
is kimondhatjuk, hogy legalábbis az emberek
tudatában hiányos is maradt. Ez fokozottan érvé-
nyes a roma kisebbségre, amely eleve az átlag-
hoz képest hátrányos helyzetbó1 indult. Hátrányos
volt és az is maradt munkaeropiaci helyzete, szo-
ciális helyzete, az oktatásban és a képzésben való
részvétele és a kultúrához való hozzáférés terén.

A hátrányok csökkentése vagy megszüntetése
mindig is idoszeru volt, de az uniós csatlakozás
után még inkább azzá vált. Nagy kérdés mind a
többségi, mind pedig a kisebbségi társadalomnak
az, hogy miként tudnak élni az EU adta új lehe-
toségekkel. A roma kisebbség esetében további
kérdés a gazdasági -szociális integráció és ezzel
egyidejuleg a kulturális önazonosság megorzése.

Mirol is van szó? Az Európai Unió egy alap-
vetoen gazdasági érdekekre alapozott közösség.

Érdek a minél nagyobb fogyasztás, a termé-
kek piacának bovülése. A színvonalas, piacképes
termék eloállításához jól képzett szakemberre van
szükség, aki jó jövedelemmel rendelkezik, ezért
fogyasztóként jelenik meg a piacon. A termelés
és az értékesítés folyamatához pedig szükség van
külso és belso biztonságra.

Hogyan érintik ezek az elvárások a fokozottan
hátrányos helyzetben élo roma kisebbséget?

Egyre több az elvárás és egyre kevesebb a
türelem. Egyre nehezebbé válik a hátrányok le-
dolgozása. Hatalmas akaraterore, hatalmas erofe-
szítésekre van szükség a roma lakosság részérol
- és én tapasztalatból tudom, ezért hiszem, hogy
képes is rá!

Hol kezdodik az akarat? Nehéz megmondani.
Azt hiszem, a roma családi otthonokban kezdo-
dik, azzal, hogy a gyermekeket rendszeresen já-
ratják óvodába és iskolába. Azzal, hogy minden
roma fiatalnak legyen szakképzettsége. Azzal,

L
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hogy ne maradjon ki senki az iskolából. Ne úgy
kerüljön ki a munkaeropiacra, mint korábban. Ezt
az erofeszítést támogatják kormányzati politikai
lépések. Ösztöndíjak, kollégiumi elhelyezés kér-
hetok és kaphatók. Élni kell a lehetoségekkel. A
tanulás, a képzés folyamatának része a társadalmi
integráció is: a szokások, az életvitel átalakulása.
Nehéz feladat, de senki nem végezheti el a ro-
mák helyett. Én bízom a roma édesanyák megér-
tésében és áldozatkészségében - az o akaratuk,
kitartásuk a család jövoje érdekében példaértéku.

Itt érkezünk el az elso ponthoz, amely fontos-
sá válhat az uniós elonyök kihasználásában a roma
kisebbség hátrányainak ledolgoz ása érdekében.
Számon kell tartanunk ugyanis azokat a roma
fiatalokat, akik magasabb képzettséget szereztek
és jó angol vagy francia nyelvtudásra tettek szert.
Örömmel látom, hogy egyre többen vannak. Ok
lesznek azok, akik képviselni tudják a roma ki-
sebbség érdekeit a nemzetközi fórumokon, ól<.
lesznek azok, akik megalkotják azokat az össze-
tett fejlesztési programokat, amelyek alkalmasak
lehetnek a hátrányok felszámolására uniós eszkö-
zökkel.

Az Európai Unió Strukturális és Kohéziós
Alapjaiból való részesedés ugyanis nehéz, komp-
lex kérdés, hiszen olyan programokat kell megfo-
galmazni, amelyek egy kisebb térségben fejlesz-
téseket, új munkahelyeket eredményeznek, és
amelyeknek része a munkaero továbbképzése
vagy átképzése is. Ilyen programok megalkotása
csapatmunkát kíván, több szakterületrol kell hoz-
zá alapos felkészültség. Nagy tudás és alapos
helyismeret kell ahhoz, hogy valaki meglássa a
feladatot, a lehetoséget, és az elvárások szerinti
rendszerben ki tudja dolgozni a megfelelo prog-
ramot.

Ahhoz, hogy ezt meg tudják valósítani a roma
kisebbség tagjai is, itt és most elsosorban arra
hívom fel a figyelmet, hogy az angol és francia
nyelven tárgyalóképes nyelvtudással rendelkezól<.
közül minél többen vegyenek részt pályázatírói
tanfolyamokon. A Kultúrpont Iroda rendszeresen
szervez ilyen tanfolyamokat, kello számú jelent-
kezo esetén vidéken is. A részvételt a Nemzeti

Kulturális Örökség Minisztériuma (NKÖM) anya-
gilag is támogatja.

Ez lenne most a legsürgetobb feladat.
Mint említettem korábban, a hátrányok felszá-

molásához sok erofeszítésre, nagy kitartásra van

szükség. Ehhez erot ad a roma önazonosság

tudatos vállalása, a roma kultúra megélése. A
kisebbségek egyenlo jogait kultúrájuk megélésé-
hez a hazai és a nemzetközi jogszabályok bizto-
sítják. Meg kell azonban tanulnunk élni ezekkel
a jogokkal és lehetoségekkel.

Mit tehetünk itthon? Szóltam már az oktatás-

ban, a képzésben való részvétel jelentoségérol és
a konfliktuskezelés, a beilleszkedés zavartalansá-
ga, a belso békesség megorzése fontosságáról.

A következo, amirol szólnom kell, önmagunk
megismertetése a többségi társadalommal. A
párbeszéd arról, kik vagyunk, milyenek vagyunk.
Sok évszázada élnek romák Magyarországon,
mégsem ismerik ennek a népnek a nyelvét, kul-
túráját. Mi magunk is hajlamosak vagyunk elfe-
lejteni, eldobni valami másért, amiró1 azt hisszük,
jobb. Nem jobb, csak más, talán éppen divatos,
de nem a sajátunk.

Hallottam egy történetet azokról a libanoniak-
ról, akik a közel-keleti háború idején Svédországba
menekültek. Ott befogadták és segítették ól<.et.
Eloször is, szerveztek nekik egy egyéves tanfo-
lyamot egy bentlakásos népfoiskolán, hogy meg-
tanulják a nyelvet, az ország törvényeit, az admi-
nisztrációt, mindazt, amit az életvitelhez tudni kell.
Mindezek ellenére érezték a tanfolyam vezetoi,
hogy ezek az emberek, akiknek kinézete is annyira
más, mint a svédeké, még segítséggel is csak
nehezen találnak baráti közösségre Svédország-
ban. Kitalálták hát, hogyanépfoiskola parkjában
levo kisebb házat átalakítják klubbá, és megnyit-
ják a közeli település lakói elott. A megnyitón
bemutatták az ügyes kézmuves libanoniak által
szott szonyegeket, a hímzéseket, és megkínálták
a svédeket a libanoni ételekkel. A svédeket érde-

kelte, hogyan készült el mindez. Eltanulták a li-
banoniaktól azt, amit ot tudtak, és cserébe meg-
tanították ól<.eta barkácsolás, a kertápolás és a
svéd konyha trükkjeire. Ennek során összebarát-
koztak. Mi ennek a történetnek az üzenete? Min-
denki tud valamit, amit a másik nem - hát miért
ne tanulnánk el egymástól és miért ne válnánk
barátokká?

Hány cigányember, cigányasszony tud csodá-
latos meséket, amilyeneket a gyerekek senki
mástól nem hallanak?! Hányan tudnak olyan
dalokat, amiknek szépsége semmihez nem fogha-
tó?! A miskolci pérón, a legnagyobb szegénység-
ben nott fel az a Miczura Mónika, aki az Ando

Drom együttessel nemzetközi híru énekes sé vált.
Azokat a dalokat énekli, amiket nagyanyjától ta-
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nult. Hányan ismerik ot akár csak a saját városá-
ban?! Miért ismerik ot olyan kevesen ebben az or-
szágban? És hány ilyen tehetség van, aki csak ott-
hon dúdolgat, mesélget, vagy remekbe faragja a fát
- pedigha tudnákróla,ha megmutathatnáa tudását
másoknak, mennyire értékelnék, becsülnék érte?!

Nemrégiben újra szóba került a roma muvé-
szek alkotásainak múzeuma, amire évtizedek óta

szükség lenne. Ha a roma fiatalok csoportja meg-
fogalmazna egy okos uniós pályázatot, talán
megvalósulhatna az álom. Akkor láthatná min-
denki, mit tudnak a magyarországi romák. És
végre elgondolkodhatnának az emberek azon,

hogyan is értelmezzük ma a kisebbségek egyen-
jogúságát - papíron, elvben, ha számon kérik
rajtunk vagy úgy, hogy ismerjük értékeiket és
ugyanúgy megbecsüljük oket, mint bárki mást?

Hosszú az út a nincstelen, tudatlan, szegény-
ségnek kiszolgáltatott romák számára. De most itt
a történelmi alkalom, hogy kilépjenek ebbó1 a
kilátástalanságból. Az európai közvélemény mellet-
tünk áll. Van hazai politikai szándék a roma lakos-
ság felzárkóztatására. Vannak lehetoségek, amikkel
élni lehet. Lépnünk kell. Itt az ido, a mi idonk!

Kállai Katalin

romaügyi miniszteri biztos, NKÖM

PÁLYÁZATIFELHívÁs
A Magyar Könyvtárosok Egyesülete PestMegyei Szervezete és Közkönyvtári Egylete

pályázatot hirdet

Alkotó könyvtórosok
címmel

A pályázatot az idén Gödöllon megrendezendo vándorgyulés témájához kapcsolódva írjuk ki: hivatása
könyvtáros

A könyvtáros ismereteivel, rendszerezo képességével a legjobb tudása szerint és felelosségteljesen közvetíti
a könyvtári dokumentumokban rögzítetteket a könyvtár használóinak. Miközben magas színtu ismereteket köz-
vetít, maga is alkotó egyén né válik. Az alkotás igénye azonban gyakran kilép a szakma kereteibol a muvészet,
az irodalom és más tudományágak területére.

Pályázatunk keretében azokat a könyvtáros kollégákat keressük, akiknek alkotó tevékenysége a képzomu-
vészet, iparmuvészet, fotómuvészet területére teheto, illetve akik irodalmi alkotások (vers, novella) szerzoi

Egy pályázó maxímum 3 alkotást, pályamuvet adhat be. A pályázat 200 000 Ft összdíjazású
A pályázathoz kérjük csatolni a pályázó nevét, címét, elérhetoségeit. Benyúitási határido: 2005. május 31.
A pályázat elbírálásáról, az eredményekrol értesítéstküldünk. Az ünnepélyes eredményhírdetés Gödöllon,

a vándorgyulésen lesz, ahol a legjobb alkotásokat egy kiállítás keretében mutatjuk be.
A pályázatot a következo címre kell küldeni: Fovárosi Szabó Ervin Könyvtár Kelet-Pesti Régió, Kovács

Györgyi 1102 Budapest, Szent László tér 7-14 Tel: 06 (1) 262-2182

PÁLYÁZATIFELHíVÁS

IIAz év fiatal könyvtárosa II elismero cím elnyerésére

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete (MKE), valamint az Informatikai és Könyvtári Szövetség (IKSZ)a pálya-
kezdo könyvtárosok kíemelkedo szakmaí teljesítményének jutalmazására ísmét meghirdeti "Az év fiatal
könyvtárosa" pályázatot. Az elismerést minden évben egy harminchárom év alatti (az idén az 1972-ben vagy
késobb született), felsofokú végzettséggel rendelkezo gyakorló könyvtáros kapja meg, egyéni pályázatok
alapján

A pályázatok benyújtásának határideje: 2005. május 31.
Helye: Magyar Könyvtárosok Egyesülete Elnöksége (1054 Budapest, Hold u. 6.)
A pályamunka tartalmazza a jelölt szakterületénekgyakorlatából származó valamely téma írásbeli, még nem

publikált kidolgozását, a szakmai önéletrajzot és három támogató írásbelí ajánlását. Az elozo évben nyeretlen
pályázatokat ismét be lehet nyújtani.

Az elismero cím odaítélésérol az IKSZ és az MKE elnöksége által megbízott kuratórium dönt. Az elismerés

ünnepélyes átadására az MKE vándorgyulésének plenárís ülésén kerül sor.
A címmel jár: elismero oklevél, ötvenezer forint jutalom, a vándorgyulésen vagy az MKE és az IKSZ

valamely szakmaí rendezvényén bemutatkozó eloadás lehetosége, a kuratórium ajánlása a szaklapoknak a
dolgozat közzétételére. A cím birtokosaí elonyt élveznek a külföldi tanulmányutakra benyújtott pályázatok
elbírálásáná1.

Bakos Klára
az MKE elnöke

Dr. Fodor Péter
az IKSz elnöke
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A magyarországi roma
kisebbség felkészítése
az EU-integrációra
Könyvtárunk minden év decemberében (a kisebb-
ségek napjához közeli dátummal) megtartja or-
szágos értekezletét, amelyen a megyei könyvtá-
rak és a Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár vezetõi,
a nemzetiségi könyvtárosok, a kisebbségi önkor-
mányzatok kulturális szakemberei, valamint nem-
zetiségi és dokumentációs osztályunk munkatár-
sai beszámolnak az adott évben végzett tevékeny-
ségekrõl, problémákról és az elkövetkezõ idõszak-
ban elvégzendõ feladatokról.

Az értekezlet helyszíne könyvtárunk kiállító- és
tanácskozóterme, ahol a rendezvény kiállításból,
tudományos konferenciából és fórum jellegû prog-
ramból áll. Az egész napos rendezvény továbbkép-
zési lehetõséget is hordoz a könyvtárosok és az
önkormányzati képviselõk részére. Például 2002-
ben a kisebbségkutató intézetek vezetõi mutatták be
intézményeik munkáját, 2003-ban pedig Az Euró-

pai Unió tagállamainak kisebbségi politikája cím-
mel hat, nemzetközi szinten elismert elõadó számolt
be tapasztalatairól és munkásságáról. Köztudott,
hogy a roma kisebbség szociális és kulturális gond-
jai mind helyi viszonylatban (önkormányzatok,
könyvtárak, iskolák, kultúrházak stb.), mind hazánk
EU-tagállammá válása kapcsán komoly problémá-
kat okoznak. Tervünk volt, hogy a 2004. évi ren-
dezvényünket, illetve tudományos konferenciánkat
e témának szenteljük. A Nemzeti Kulturális Alap-
program (NKA) Könyvtári Kollégiuma támogatásá-
val sikeres és igen színvonalas tudományos konfe-
renciát rendeztünk 2004. december l-jén. Egész
napos programunk három részbõl állt:

1. A fõvárosi önkormányzat által mûködtetett,
Zsigó Jenõ és Rézmûves Melinda által vezetett
Cigány Ház – Romano Kher képzõmûvészeti
közgyûjteményébõl rendezett kiállítás zenés meg-
nyitója. A megnyitó beszédet Zsigó Jenõ tartotta,
klasszikus zeneszámokkal fellépett Vajda Norbert,
a Liszt Ferenc Zenemûvészeti Fõiskola ösztöndí-
jas hegedûse, és zongorán kísérte Szenthelyi Ju-

dit zenetanár.
A képzõmûvészeti kiállítás tizenhat cigány alko-

tó mûveibõl állt, a könyves vitrinek pedig harminc,
romani nyelven írott könyvet tartalmaztak.

2. Tudományos konferencia A magyarországi

roma kisebbség felkészítése az EU-integrációra

címmel. Heizer Antal, a Nemzeti és Etnikai Ki-
sebbségi Hivatal elnöke a hazai kisebbségpoliti-
ka aktuális kérdéseirõl beszélt. Zsigó Jenõ, a
Cigány Ház igazgatója a rendszereken átívelõ ci-
gánypolitika elhibázott lépéseirõl tartott igen iz-
galmas elõadást.

Kardos Ferenctõl, a Nagykanizsai Városi
Könyvtár igazgató-helyettesétõl a magyarországi
roma közösségek olvasáskultúrájáról hallhattunk
igen sok ismeretet nyújtó, vetítéses bemutatóval
egybekötött elõadást. Csovcsics Erika, a Gandhi
Gimnázium igazgatója szintén vetített képek,
szövegek kíséretében mutatta be a gimnázium
történetét s az ott tanuló diákok oktatásának
folyamatait.

Kállai Katalin, a Nemzeti Kulturális Örökség
Minisztériuma (NKÖM) romaügyi stratégiai
fõtanácsadója A romaügy helyzete az európai

kulturális együttmûködésben címmel részletesen
tájékoztatta a közönséget a roma kérdésekben
illetékes hivatalok és intézmények szerepérõl az
integrációs problémakörben. Majtényi Balázs, a
Magyar Tudományos Akadémia Jogtudományi
Intézetének tudományos munkatársa a roma ki-
sebbség EU-bõvítés utáni esélyeirõl beszélt a tag-
államok emberi jogi és kisebbségpolitikai határo-
zatainak, szabályainak tükrében. Törzsök Erika,

Mender Tiborné, az OIK fõigazgatója és Zsigó Jenõ, a
Cigány Ház (Romano Kher) igazgatója
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az Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások
Közalapítvány elnöke Tudástranszfer karaván

címmel filmet mutatott be az elmaradott, szegény
régiókban élõ cigány népesség szociális és kultu-
rális helyzetérõl.

Minden elõadásról hangfelvétel készült, amely-
bõl – kérésre – könyvtáraknak vagy intézmények-
nek másolatot készíthetünk. Ezen tájékoztató cik-
künkhöz Kállai Katalin romaügyi stratégiai fõta-
nácsadó írásban is rendelkezésünkre bocsátott
elõadási anyagát a lap Mûhely rovatában olvas-
hatják.

3. Fórum – beszélgetés: beszámolók, problé-
mafelvetések, vendéglátás.

Rendezvényünkön több mint ötvenen vettek
részt. A program után a résztvevõk intézményünk
saját kiadványait (Évkönyv, nemzetiségi bibliog-
ráfiák, tájékoztató anyagok) kapták kézhez.

Lukács Zsuzsanna

Gábor Iván
1935–2004

Csak 69 éves volt, de a kegyetlen
kór nem adott már neki több idõt ah-
hoz, hogy feleségével együtt élvezze
a nyugalmas budakeszi otthont, ne-
ves grafikus fiának sikereit, unokái-

nak cseperedését. Két közismert fiútestvére (Gá-
bor Pál filmrendezõ és dr. Gábor Imre sebész
fõorvos) után 2004. december 9-én õ is távozott
az élõk sorából. Szülõvárosában, Dunaföldváron
helyezték örök nyugalomra.

Gábor Iván az ELTE Bölcsészettudományi
Karán, könyvtár-magyar szakon végzett 1959-
ben. Friss diplomásként magyart tanított az akko-
ri Kerpely Antal Kohó- és Gépipari Technikum-
ban, majd amikor az intézmény fõiskolává ala-
kult, megbízást kapott a könyvtár kialakítására és
vezetésére.

1980-ban családjával Budapestre költözött, és
az Állatorvos-tudományi Egyetem újjászületõ
könyvtárában folytatta szakmai tevékenységét
osztályvezetõi, majd 1992-tõl igazgatóhelyettesi
beosztásban.

Bakonyi Ferencné könyvtárigazgató irányítá-
sa mellett együtt éltük át a modern könyvtár ki-
alakításának minden fázisát, a tervezéstõl az épí-
tésen, berendezésen át egészen a számítógépes
szolgáltatások bevezetéséig. A rutin állománygya-
rapítási és feldolgozási folyamatok felügyelete
mellett meghatározó szerepe volt a Magyary-
Kossa Gyuláról elnevezett szakmatörténeti könyv-
különgyûjtemény kialakításában, a hivatalosan is

elismert Állatorvos-történeti Múzeum szakszerû
felépítésében, a történeti levéltár rendbetételében,
feltárásában. Nyugdíjba vonulása után (1996) még
sokáig támaszkodhattunk önzetlen segítségére.

Csendes, szerény, visszahúzódó egyénisége
mögött veretes humán mûveltség, nagyfokú em-
berség húzódott. A történelem iránti érdeklõdése,
tanári precizitása, óvatos megfontoltsága hozzá-
járult ahhoz, hogy a könyvtár a szakmát újraíró
fejlõdés sodrában sem feledkezett meg a múlt
értékeirõl. (Cserey Lászlóné)

Koller András
1973–2005

1996 nyarán egy fiú érkezett a Kézirattár-
ba.  (Országos Széchényi Könyvtár – A

szerk.) Csöndesen elfoglalta helyét a szá-
mára kijelölt asztalnál, a számára kijelölt
munka fölött. Nem sokat tudtunk róla,
talán csak annyit, hogy latin szakos, és
éppen egyetemi szakdolgozatát írja.

Késõbb láttuk, hogy tanulgat angolul, mígnem egy prágai
konferencián kiderült: könnyed eleganciával beszéli a
nyelvet. Megtudtuk, hogy tanulgat olaszul, és Itáliába ter-
mészetesen olaszul ír, ám nem sejtettük, hogy ezen a nyel-
ven is hibátlanul és választékosan fogalmaz, mint azt az
olasz kollégák válaszlevelei tanúsították. Láttuk, hogy a
klasszikus latin irodalom jó ismerõje, egy idõ után azt is
tapasztaltuk, hogy a XIX-XX. század irodalmában éppoly
otthonosan mozog, mint az antikvitásban. Tudtuk, hogy
kedveli a zenét, ám csak sejtettük, hogy a nagy, értõ zene-
hallgatók egyike. Érdeklõdésének, szellemének tágassága
magyarázza, hogy hivatali és tudományos munkája során a
legkülönbözõbb, de mindig fontos szövegek találtak rá,
köztük Miskolczi Csulyak István munkái, a Képes Krónika,
melynek textusa kideríthetetlen okból egy mondat köze-
pén szakad meg, vagy éppen Szent Ágoston Vallomásai.  A
vallomások többet jelentettek szakdolgozati forrásnál, dok-
tori disszertációjához is ezekbõl merített.

Ám mindez csak decorum, ha úgy tetszik, zárójelbe
teendõ. Ugyanis mindezeknél a kincseknél is mérhetet-
lenül nagyobb adománnyal rendelkezett, amelyre válasz-
tott nyelvünkben egyetlen szó van: affabilitas. Cicero a
Kötelességekrõl írott munkájában azt mondja, ez köti
össze az emberi lelkeket, mégpedig oly nagy erõvel,
hogy azt alig lehet kifejezni. Affabilitas, a kedvesség, a
nyitottság, a szó mélyén: a megszólíthatóság. A fiú, aki
akkor elfoglalta helyét a Kézirattárban, a megszólítható-
ság isteni adományát birtokolta. A lélek teljes nyitottsá-
gával fogadott minden kérést, minden szót, minden jelet,
és anélkül, hogy erre törekedett volna, magához bilin-
cselte lelkünket, mert az angyali szem határtalan, szere-
tetteljes figyelmével fordult az emberhez.

Egy angyali férfiú idõzött közöttünk. Adjunk hálát
érte az Istennek! (Földesi Ferenc halotti beszéde Koller

András hamvai fölött.)
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Közhírré tétetik – PostánkbólKözhírré tétetik – PostánkbólKözhírré tétetik – PostánkbólKözhírré tétetik – PostánkbólKözhírré tétetik – Postánkból

Kísérlet az iskolák
és a kistelepülések
könyvtári szolgáltatásainak
összehangolására Tapolcán
és környékén

Az ötlet hirtelen ihlet alapján keletkezett. A nem-
zeti Kulturális Alapprogram (NKA) Könyvtári
Kollégiuma 2004 szeptemberében írt ki pályáza-
tot szakmai programokra, továbbképzésekre. Pá-
lyázatunkat – amely kedvezõ elbírálásban része-
sült – a fenti cím alatt nyújtottuk be.

Intézményünk az elmúlt évtizedekben – több
olyan könyvtárral egyetemben, amelyekkel „egy
cipõben járunk” – kereste azt a szervezeti modellt
és nagyságrendet, amelyben a gazdaságosság és
a hatékonyság egyaránt érvényesíthetõ. Ezt a célt
Tapolca a városkörnyéki ellátórendszer kifejlesz-
tésével már megközelítette. A rendszer immár több
évtizedes múltra tekint vissza, és mûködése az
újra felmerülõ problémák ellenére (az utóbbi évek
kivételével) sikeresnek mondható. 1977-ben az
elsõk között, jelentõs központi segítséggel fog-
tunk hozzá a rendszer kiépítéséhez, amely kiter-
jedt a város általános iskoláira és a városkörnyék
településeire. Az ellátórendszer mûködése a felté-
telek jelentõs mértékû romlása mi-
att az 1990-es évek közepétõl be-
szûkült. 1995-ben a központi
könyvtár fenntartója megszüntette
a módszertani munkakört, az egyes
fenntartók által biztosított könyv-
beszerzési keretösszeg pedig
messze nem tartott lépést a köny-
vek árának emelkedésével.

Az elmúlt évek során a közsé-
gek többsége – nyertes pályázatok
útján – számítógépeket helyezett
üzembe és ma már internet-hozzá-
férést biztosít. Az egyes községek-
ben, szerencsés esetben a könyv-
tárral egy épületben, megjelentek a
teleházak, de vagy nem esik egybe

a kölcsönzési idõ a teleház nyitva tartásával, vagy
nincs számítógéphez értõ kolléga.

Az iskolai könyvtárak fejlõdése az intézményi
összevonások következtében szintén sajátságos
képet mutat. 1998-ban az Iskolai könyvtárak

megújuló szerepkörben témában meghirdetett
nyertes pályázat révén együttmûködési szerzõdést
kötöttek a tapolcai városi könyvtárral. A program
teljes megvalósítása azonban anyagiak hiányában
abbamaradt.

Mindezen elõzmények ismeretében vállalkoz-
tunk arra, hogy tanácskozást szervezünk a koráb-
bi ellátórendszeri tagkönyvtáraknak, illetve a je-
lenlegi kistérségi társulás könyvtárosainak és az
érintett fenntartóknak. Úgy éreztük, hogy elõde-
ink áldozatos munkája minket is kötelez. Azt
ugyancsak tudjuk, hogy ha a központi elképzelé-
sek segítségünkre lesznek is, a helyi sajátosságo-
kat csak mi ismerjük, és csak egymást erõsítve
lehet a felmerülõ problémákat megoldani.

Az elõadások történeti áttekintést nyújtva nap-
jainkig követték a könyvtárszakmai történéseket.
Igyekeztünk hangsúlyt helyezni a jelenre, felvá-
zolni, megfogalmazni – a résztvevõkkel együtt,
közösen – a célt, a jövõképet. Meghívott vendé-
geink segítségünkre voltak abban, hogy ez a tö-
rekvésünk megvalósulhasson.

A könyvtárban február három hétfõi napján
tartottuk a tanácskozást. A fõ cél az volt, hogy a
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városban és a környezõ településeken a könyvtá-
rak szolgáltatásait összehangoljuk, bemutassuk
azokat az eszközöket – számítógépes hálózat,
speciális könyvtári szoftverek –, amelyeket a városi
könyvtár használ, amelyek megkönnyítik és ki-
váltják a könyvtári munkafolyamatok – az állo-
mány feltárása, visszakeresése, a tájékoztatás, a
kölcsönzés – jó részét a térség könyvtáraiban is.

Február 7-én a tanácskozás megnyitóját köve-
tõen Fehér Miklós, a Könyvtári Intézet osztály-
vezetõje elõadásában vázolta a könyvtárak mû-
ködésének körülményeit, a könyvtárellátás pilla-
natnyi, illetve jövõbeni várható helyzetét. Szólt a
települések és az önkormányzatok feladatairól, a
könyvtári munka átalakulásáról, a könyvtárosok
teendõirõl, a könyvtárak jövõjérõl.

A továbbiakban Arató Antal a székesfehérvári
Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtárból a Fejér
megyei helyzetképet rajzolta fel számadatokkal
alátámasztott elõadásában. Kiss Gábor, a Deák
Ferenc Megyei Könyvtár igazgatója a zalai pél-
dát mutatta be. A tapolcai ellátórendszer múltjára
a báziskönyvtár részérõl Kertész Károly nyugal-
mazott igazgató, a tagkönyvtárak részérõl Maróti

Imréné, a nemesgulácsi község könyvtárosa em-
lékezett, aki elõadását még a könyvtárában mû-
ködõ kézimunkaszakkör munkáinak bemutatásá-
val is színesítette.

Ebéd után, pihenésképpen, Hangodi László

muzeológus vezetésével megtekintettük a múze-
umban az iskolatörténeti kiállítást.

A délután további részében napjaink könyvtá-
ri ellátásáról beszélt a hallgatóságnak Kovács

Emil, a devecseri városi könyvtár nyugalmazott

igazgatója. Szabó Richárd, a nemesgulácsi
eMagyarország pont vezetõje a könyvtár és a
teleház együttmûködésének lehetõségeit ismertette.

A nap az elhangzottakkal kapcsolatos beszél-
getéssel zárult.

A kistérségi tanácskozás következõ napja feb-
ruár 14. volt. Ezen a napon a résztvevõk a könyv-
tár egyes részlegeivel és szolgáltatásaival ismer-
kedhettek meg. A bemutatást a részlegekben
dolgozók végezték.

A következõkben meghívott vendégünk, Thék

György, a könyvtár által használt integrált könyv-
tári rendszer, a TextLib egyik fejlesztõje ismertet-
te a speciális könyvtári szoftver mûködését, vá-
zolta a fejlesztés lehetõségeit és eddigi eredmé-
nyeit, majd válaszolt a feltett kérdésekre.

Ezt egy rövid, bemutatóval egybekötött elõ-
adás követte az Országos Dokumentumellátási
Rendszerrõl és a könyvtárközi kölcsönzésrõl,
amely napjainkban mind nagyobb jelentõségûvé
válik. Fontosságával tisztában kell lennie minden-
kinek, aki a szakmában dolgozik, mivel jelentõ-
sen megnövekedett az igény ezen szolgáltatás
iránt. Intézményünk – mind kölcsönadó, mind kérõ
könyvtári minõségben – már a kezdetektõl részt vesz
a könyvtárközi kölcsönzés folyamatában, amelyet
mindinkább leegyszerûsít és megkönnyít informáci-
ós társadalmunk számtalan modern eszköze.

Nemes Hajnalka, a könyvtár rendszergazdája a
TextLib helyi sajátosságairól, hozzáférhetõségérõl
tartott elõadásában ismertette az integrált könyvtári
rendszer alkalmazását. Beszélt a kezdeti idõszak
nehézségeirõl, a próbálkozásokról, a napi problé-
mákról és a használat sikereirõl is. Az elõadást gya-

korlati bemutató követte. A délután
hátralévõ részében az érdeklõdõk kis-
csoportokban, számítógépek segítsé-
gével ismerkedtek a TextLibbel, az
internet adta lehetõségekkel és az
egyéb szolgáltatásokkal.

A rendezvénysorozat utolsó nap-
ja február 28. volt. Ennek a napnak
a programjai a könyvtárosokról, a
könyvtárosoknak szóltak. Délelõtt a
biblioterápiáról, annak jelentõségérõl,
egyre fontosabb és több területen
betöltött szerepérõl tartott elõadást
Bartos Éva, a Könyvtári Intézet osz-
tályvezetõje. Kiemelte, hogy ebben
a munkában nagy részt vállalhatnak
a könyvtárosok is.
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A folytatásban önismereti és kommunikációs
tréningre került sor Vidra Szabó Ferenc, a Könyv-
tári Intézet munkatársa irányításával. Az idõ rö-
vidsége miatt ebben nem sikerült kellõen elmé-
lyedni, de mindenki ráérzett az ízére, levonta a
következtetéseket, hasznos tanácsokat kapott, rá-
ébredt számára rejtett dolgokra és tanulta azt,
miként élhet, lélegezhet együtt a közösséggel.

A rendezvénysorozat elérte célját. Azok, akik
részt vettek a Városi Könyvtár és Múzeum által
szervezett programokon, könyvtárszakmai szem-
pontból újabb ismeretekkel, információkkal gya-
rapodhattak.

A szakmának széles körben tudatosítania kell,
hogy az informatika, a számítástechnika egyre
inkább teret nyer, és rendszerének kiépülése módot
kínál arra, hogy általa a könyvtárak jobban szol-
gálják azt a célt, amelyért léteznek: az informáci-
óhoz való gyors és pontos hozzáférés elõsegítését
a könyvtári dokumentumok megrendelésével, az
információs adatbázisok elérésének lehetõvé té-
telével, az állomány állapotának naprakész nyilván-
tartásával, a könyvtári szolgáltatások fejlesztésével.

A fenntartók figyelmét fel kell hívni arra, hogy
a törvénybõl adódó kötelezettségeiket megfele-
lõbben tudják teljesíteni, ha teret engednek a szak-
mának a megoldási módozatok kidolgozásában
és alkalmazásában.

Mindhárom nap jól szolgálta a célt: betekin-
tést nyertünk egymás munkájába, gondjaiba és
örömeibe, megláttuk a problémákat és gondol-
kodni kezdtünk azon, hogy a közös jövõ építé-
se során milyen módon vehetnénk kézzelfog-
ható hasznát annak, amit ez alatt a három nap
alatt hallottunk.

Ami leginkább bizonyítja, hogy a tanácskozás
eredményes volt: február harmadik hetében a
Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társu-
lás több könyvtári és közmûvelõdési szakember
felkérésével bizottságot hozott létre, amelynek
feladata a közmûvelõdési és könyvtári feladatok
közös ellátásának összehangolása, az elnökség
számára ajánlások megfogalmazása.

Bízunk abban, hogy megfelelõ állami garan-
ciavállalás, fenntartói támogatás és szakmai hoz-
záállás mellett a környezõ kistelepülések könyv-
tári ellátásában rövidesen kedvezõ változás kö-
vetkezik be.

Nagy Eörsné – Mózes Magdolna

a tapolcai Városi Könyvtár és Múzeum
munkatársai

A BME OMIKK
Tudománytörténeti
Mûhely CD-ROM-
kiadásának jubileuma

A BME OMIKK Tudománytörténeti Mûhely
mûködésének elsõ öt évében multimédia CD-
ROM kiadványokat adott ki a magyar tudomány
és technika kiváló alkotói közül Gábor Dénes,

Millner Tivadar, Csonka János, Bay Zoltán, Imre

Lajos és Wigner Jenõ életmûvérõl. E jubileum
alkalmából a Mûegyetemi Napok 2005. évi ren-
dezvénysorozatának keretében ünnepélyes sajtó-
tájékoztatón köszöntötték azokat a cégeket és
intézményeket, amelyek kiemelkedõ támogatásuk-
kal nagyban segítették e kiadványok létrehozását.
A rendezvényre március 1-jén a BME Oktatói
Klubjában került sor.

Stubnya György sorozatszerkesztõ idézte fel a
nyolc évvel ezelõtt kezdett tudománytörténeti mû-
helymunka és gyûjtés állomásait. A kezdetben
lexikális sajátosságú CD-k fokozatosan gazdagod-
tak az idõközben kiteljesedett multimédia-elemek-
kel, hanggal, mozgóképpel. Az eddig megjelent 11
CD-n összesen mintegy 8 gigabájtnyi tudománytör-
téneti anyagot halmoztak fel. Az elsõ hármat még
nem terjesztette az intézet, a negyedikkel indult az
immár „A magyar tudomány és technika nagyjai”
sorozat tagjaként összeállított és forgalmazott CD-k
sora, amelynek idén megjelenõ tizenegyedik tagja
élõ személy munkásságát dolgozza fel: Pavlics Fe-

rencét, aki a Hold-autó és Mars-jármû tervezésével
vált világszerte ismertté.

Árkos Iván szerkesztõ bemutatta „A magyar
tudomány és technika nagyjai” címû sorozat leg-
újabb tagját: a Bláthy Ottó Titusz–Déri Miksa–

Zipernowsky Károly triászról összeállított CD-
ROM-ot. A helyszínen az Országos Mûszaki Mú-
zeum és a Magyar Elektrotechnikai Múzeum
kamarakiállítással emlékezett meg a transzformá-
tor feltalálásának 120. évfordulójáról. (f.l.)

A képeken: A BME OMIKK 11 darabból álló CD-ROM-
sorozata s egy õstrafó.

Alatta: az ünnepélyes sajtótájékoztató elnöksége:
Viszocsekné Péteri Éva osztályvezetõ,

dr. Zrínyi Miklós rektorhelyettes, Fonyó Istvánné
fõigazgató, dr. Benedek András közigazgatási államtitkár

(NKÖM), Stubnya György sorozatszerkesztõ.
Lent: Dr. Zrinyi Miklós rektorhelyettes oklevelet ad át a
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Felhívás szerzõinkhez
A Könyvtári Levelezõ/lap elsõ számától kezdve számító-
gépes tördeléssel készül. Az elmúlt 15 év alatt szerzõink
is fokozatosan átálltak a számítógépes szövegszerkesztés-
re. Mindez jelentõsen megkönnyíti, meggyorsítja a lap
nyomdai elõkészítését, aminek a tartalmi frissességben lát-
juk a hasznát. Köszönet érte!

A szövegszerkesztés titkait ma már szinte mindenki
ismeri valamilyen szinten, s ezt kamatoztatni is szeretné.
Mi mégis azt kérjük szerzõinktõl,  legfeljebb a szöveg
közbeni kiemelésre (kurziválásra) legyen gondjuk, s ne
töltsenek feleslegesen idõt a megformázással, ezzel ugyan-
is rendre felesleges szóközök, tabulátorjelek kerülnek bele,
amit utólag külön munkával kell eltávolítani.

Másik kérésünk a fotókra vonatkozik. Ezeket gyakran
a szövegbe ágyazva küldik, s onnan (természetesen) ki
kell emelni õket a lap tördelésekor. E folyamat során
nagyon sokat romlik a minõsége, színszegény lesz, ami a
kép foltosságához vezet és nemigen javítható. Kérjük tehát,
hogy a képeket mellékelve postázzák számunkra, s csak
a képaláírás legyen benne a szövegben.
Segítségüket és megértésüket köszönjük. – A szerk.

Köszöntjük a 80 éves
Gerõ Gyulát

Szerkesztõje volt a Könyvtárosnak, alapító fõszer-
kesztõje az új szaksajtó-mûfajt teremtõ Könyvtári
Levelezõ/lapnak, türelmes, gondos gyûjtõje, ápo-
lója a könyvtári kronológiának, mintát kínált a
könyvtártörténet-íráshoz a Könyvtár a megyehá-

zán címmel két éve megjelent, naplófeljegyzései
nyomán írt visszaemlékezéseivel, s a szolid lét-
számú hajdani minisztériumi könyvtári osztály-
nak adott szakmai tanácsai révén a könyvtárpoli-
tikának is formálója volt. Kíméletlen, de követke-
zetes lektor, ezt mindenki tudja róla, aki dolgo-
zott vele. Megfejthetetlen rejtélye munkásságának,
miként, mégis számos könyvtár, köztük megyei is,
köszönheti létrejöttét, megépülését Gerõ Gyulának.

Régóta élvezhetné a nyugdíjasság pihentetõ
éveit hûvösvölgyi otthonában vagy mogyoródi
„dácsájában”, mégis mindennap munkahelyi író-
asztalánál találjuk a hajdani Új Könyvek szer-
kesztõségének falai között. Igaz, délben jön, de
vele zárják az intézetet a nemzeti könyvtárban
este kilenckor. Kedves Gyula! Éltessen az Isten
sokáig, mindannyiunk örömére! (F. L.)
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Spamekrõl, spamelõkrõl
A Sophos ma az egyik legmarkánsabb brand,
bevezetett és hírnévre jutott cégnév: hallatán a
vírusok és férgek nyüszítve eltakarodnak, a trójai
falovak recsegve-ropogva pozdorjává hullnak. Az
Egyesült Királyságban, az Oxford melletti
Abingdonban székelõ, 1985-ben alakult vállalat
biztonsági termékeit százötven országban több
tízmillió számítógépen futtatják naponta, a Sophos
a vírusvédelem óriása a Norton, a McAffee és az
F-Secure mellett.

A legfrissebb veszélyekrõl, a védekezés
módjairól rendkívül gazdag anyag található a cég
honlapján (http://www.sophos.com) – onnan ki-
indulva ismerkedjünk meg új szakkifejezésekkel,
olyanokkal, amelyek a rendszeresen aktualizált
on-line szótárba, a Merriam-Websterbe sem ke-
rültek még be. Szemezgessünk, milyen eszközök-
kel él a megújulásban eminens spamelõk hada,
és villantsunk fel jelzésszerûen egy-kettõt a vi-
lághálón navigálókra leselkedõ veszélyekbõl.
Egyáltalán nem csökkent a hálóra küldött
malware-ek, azaz rosszindulatú programok
mennyisége, amelyek egyik altípusa a gépünkrõl
jelentést küldõ spyware, kémeszköz. Ebbe a csa-
ládba tartozik például a népszerû keylogger, bil-
lentyûleütés-követõ, amely a bejelentkezõ jelsza-
vainkat naplózza és ’hazaküldi’ a gyártó
hackernek, akit akár már magyar helyesírással
hekkernek is írhatunk. A macska-egér harc a
spamelõk, víruskészítõk és a védekezõ harcosok
között folytatódik. Ne felejtsük el, hogy egyedül
2004-ben 10 724 új vírust azonosítottak, és 2005.
január 1-jén a létezõ vírusok száma 97 535 volt.

Az e-mail ma is kitüntetett hordozórakétája a
hamis és káros küldeményeknek. A BubbleBoy,
a neve ellenére egyáltalán nem vicces ‘Buborék-
fiú’ 1999-es megjelenése óta már nemcsak a
mellékletek kibontása lehet veszélyes, hanem a
levél olvasása is kiválthatja a vírusos kód aktivá-
lódását. Egyébként a BubbleBoy nemcsak kárté-
kony természete miatt nem vicces, a szó eredete
szerint sem: az 1990-es években futó amerikai
szappanopera, a Seinfeld egyik epizódjában Jerry,
a címszereplõ meglátogat egy beteg gyereket, aki

mûanyagbuborékban él... (Errõl a maga nemében
úttörõ vírusról annyi technikai részletet áruljunk
el, hogy a Microsoft Outlookon át az Internet
Explorerben két, potenciálisan károssá tehetõ
ActiveX vezérlõt – scriptlet.typelib, Eyedog – tud
futtatni.

Az aktivizált vírus az indító állományban lét-
rehoz egy UPDATE.HTA nevû fájlt, amely az-
tán a PC bootolásakor rendszerelemeket módosít,
és elküldi önmagát az Outlook címjegyzékében
található címekre. Még szerencse, hogy a vírus
megjelenése után a Microsoft sietve javítócsoma-
got, ún. patchot bocsátott ki, amellett a Win98-
nál frissebb verziónál már nem is fut a Bubble-
Boy.)

A junk-mail, a spam változatlan virágzása miatt
nézzük meg, milyen kimeríthetetlenül rafináltak a
spam-küldõk a levelek célbajuttatásában. Lelemé-
nyes magatartásuk lényege az elkenés, ködösítés,
elkendõzés – angol mûszóval: obfuscation –, ami
egyfajta védekezés és reakció a spamszûrõ (anti-
spam) programok új nemzedékére. Ezek a
mailszerverekbe, levelezõkliensekbe telepített
szoftverek professzionális felismerõ módszerrel
komplex szótári ellenõrzést végeznek, amelynek
során a spamek által leggyakrabban használt sza-
vak alapján különítik el és teszik karanténba a
gyanús leveleket. A spam egyéb elfogadott termi-
nusa például az UBE (Unsolicited Bulk Email) =
kéretlen tömeges e-mail, illetve az UCE (Un-
solicited Commercial Email) = kéretlen kereske-
delmi e-mail.

A spamelõk felkutatására és sarokba szorításá-
ra ma már vannak módszerek: honeypot-nak
(mézescsupor) hívják a spammerek befogására
felállított csapdarendszereket. Egyes biztonsági
cégek pedig a tarpit (szurokgödör) eljárással úgy
büntetik a spamküldõt, hogy gépére lassító prog-
ramokat küldenek. Látni való, hogy az egy évvel
ezelõtt az USA-ban elfogadott CAN-SPAM tör-
vény nem javított a helyzeten, bár van példa arra
is, hogy spamelõt börtönbe csuktak. Az egyik
lebukott nagybani játékos nyomán azért napvi-
lágra került, hogy nem rossz üzlet a spam. A
North Carolina államban élõ J. Jaynes naponta
húszmillió spam-levelet küldött szét. Ebbõl a
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hatalmas mennyiségbõl mindössze pár száz el-
adást tudott realizálni, ami nagyon rossz arány,
mégis, havonta 750 ezer dolláros jövedelemre tett
szert! (http://www.f-secure.com/2004)

Persze magában a spam még ártatlan is lehet-
ne, de a levelek kezelésével, a törléssel eltöltött
egyre hosszabb idõ miatt oda az ártatlanság. A
nagyobb baj az, hogy a spamek hátán az élõskö-
dõk tömege terjed a világhálón – a vírusok, hátsó
ajtón érkezõ trójaiak egyik fõ szállítóeszköze a
spam. Rutinszerû eljárás például a spoofing-nak
(kész átverésnek) nevezett trükk, amely a levél
küldõjének (From:) a címét hamisítja meg. A
maildrop olyan átmeneti postafiók, amit a
spamküldõ ad meg a válaszlevelek számára, és
még a leleplezõdés elõtt felszámol.

Alább néhány, a tömeglevelek küldõi köré-
ben köz(?)kedvelt fogást idézünk. A spamelõk
a webalapú mailkliensek sajátosságait használ-
ják ki. Ezek a levelezõ-szoftverek az internet
anyanyelvén – HTML-ben – és modorában –
CSS-en (Cascading Style Sheet) – társalognak:
a spamszûrõ szoftver látja a HTML/CSS-kódo-
lást, a kliensben a címzett pedig a kódolás meg-
jelenített formájával, a webes megjelenítéssel
találkozik.

Mintának vegyük a világháló e-kereskedõinek
vagy tán e-kufárjainak egyik állandó propagan-
datételét, a rendkívüli életerõt felmutató Viagra-
reklámot.

Elveszve az ûrben

A viagra szót még az egyszerû, cseppet sem
vizuális spamfilter is messzirõl felismeri és karan-
ténba dugja. Kamuflázs céljából, tehát hogy a
szûrõ ne ismerje föl a szótári ellenõrzés alapján
ezt a szót például a levél tárgyában, a Subjectben,
valamilyen módon eltorzítják, spáciumot (szóközt)
tesznek az egyes betûk közé (V I A G R A),
vagy ‘a’ helyett @-jelet írnak (vi@gr@).

Fekete lyuk

Ez még ügyesebb: a HTML-kódolást használ-
va a betûk közé spáciumot tesznek be, ugyanak-
kor a spácium méretét nullára állítják, tehát az
üres leütés eltûnik a betûk közül. A spamszûrõ
szoftver ezt látja:

V<font size=0>&nbsp;</font>
i<font size=0>&nbsp;</font>

a<font size=0>&nbsp;</font>
g<font size=0>&nbsp;</font>
r<font size=0>&nbsp;</font>
a,
a levél címzettje pedig ezt:
Viagra.

Láthatatlan tinta

A spam küldõje a szûrõ számára egy ártatlan
szöveget kínál, közben a valódi üzenet a levél
címzettje számára szól. A HTML-kódot használ-
ja oly módon, hogy az ártatlan fals szövegben a
betûk színe megegyezik a háttér színével, azaz
láthatatlan a levélben, csak a HTML-érzékeny
spamszûrõ olvassa.

<body bgcolor=white>Viagra
<font color=white>Szia édesanyám, finom volt

a krumplileves, amit küldtél, szeretõ fiad</font></
body>

Talán mondani se kell, hogy ebbõl a szöveg-
bõl a böngészõben mindössze az jön elõ, hogy
Viagra.

Vissza a feladónak

A spamelõ szándékosan rossz címre küldi
az e-mailt, de a From mezõbe egy kiszemelt,
mit sem sejtõ címzett postacímét írja. Mivel a
levél nem kézbesíthetõ (non-deliverable), a szol-
gáltató szerver visszaküldi – ám nem oda, ahon-
nan ténylegesen kapta, hanem a From mezõ-
ben szereplõ címre.

Játék a számokkal

Itt is a HTML-kódolás a lényeg. A HTML-
ben a betûknek is megvan a kódjuk, tehát a
spamekre jellemzõ szavakat kiszûrõ programot
úgy cselezik ki, hogy a rendes betûk helyett a
HTML-kódokat használják (pl. az a betû HTML-
kódja: &97;)

Ezt látja a (szegény) spamszûrõ program:
&#86;<font size=0>&nbsp;</font>
&#105;<font size=0>&nbsp;</font>
&#97;<font size=0>&nbsp;</font>
&#103;<font size=0>&nbsp;</font>
&#114;<font size=0>&nbsp;</font>
&#97;<font size=0>&nbsp;</font>
És mit lát a levél emberi olvasója? Hát ezt:
Viagra.
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Mikropötty

Az angolul microdotként elhíresült fogás úgy
mûködik, hogy a szó közepére egy idegen karak-
tert írnak be, ám olyan apró, pontszerû, 1-es
méretre zsugorítják, hogy a filtráló programot
megzavarja a mikrobetû használata és átengedi a
spamet. Nézzük a CSS-ben, hogy néz ez ki:

V<span style=”font-size:1;”>z</span>iagra
Amelybõl a böngészõben ezt látjuk:

V.iagra.
Számos próbálkozás történt a spam-blokkolásra,

jelesül például arra, hogy a spambotok, a spamelõk
számára címeket begyûjtõ robotok ne tudják beta-
karítani az e-mail címeket. Ennek a védekezésnek
az angol szakszava: munging. Az e-mail cím eltor-
zítása, mondjuk az @ jel helyett at beírása azonban
rontja az internet interaktivitását, a spambotok pedig
amúgy is mosolyogva túllépnek ezen a kis akadá-
lyon, és megszerzik a címeket.

Szelíd védekezésnek számít, ha úgy küldjük a
levelet, hogy a címzett(ek) címét nem a To me-
zõbe írjuk, hanem ahelyett a blind carbon copy

(a titkos címzett) mezõjébe (Bcc) írjuk a
címzett(ek) címét, amely eltakarja a spamgyûjtõk
elõl a címjegyzéket.

Ahogy szó volt róla, a levélolvasás is lehet
veszélyes üzem. A probléma az, hogy a leg-
több helyen például az Outlook Express úgy
van beállítva, hogy a letöltött levelek közvetlen
rálapozásakor a Preview módban megjelenik a
levél. Biztonságosabb, ha a
Preview modult kikapcsol-
juk és a levéllistában a
Subject alapján próbáljuk
kiszûrni az ártalmas leve-
leket.

Bölcs tanács, hogy a
spamekre ne válaszoljunk,
csak töröljük õket. Nem sza-
bad válaszolni egyebek közt
olyan kérdésekre, hogy „ha
nem akar feliratkozni a hír-
levélre, ide klikkelve (vagy
ezen a címen) lemondhatja”.
Ha erre válaszolunk, a
spammer tudni fogja, hogy
az adott e-mail cím él. Néz-
zünk még mutatóba néhány,
a félrevezetésbõl direkt csa-
lásba torkolló hálós trükköt.

Page-jacking – mouse-trapping –
phishing

Page-jacking (weblaprablás): Egy ismert, jó
reputációjú cég webhelyérõl néhány oldalt lemá-
solnak, azokat egy új webcímen beindítják és
nagyobb keresõmotoroknál regisztrálják. A kere-
sés során a találati link révén odakerülõ használót
redirect paranccsal átirányítják egy általuk ellen-
õrzött honlapra. Ezen a lapon aztán elõfordulhat
a mouse-trapping (egérfogás), amelynél a Back
(vissza) gomb használatát tiltják le – ilyenkor
legjobb újraindítani a gépünket.

Úgy is ki lehet kerülni ezeket, hogy a Ked-
vencek listájából kattintunk az ismert honlapra,
és nem egy ismeretlen webhely linkjébõl – vagy
pedig a Címsorba közvetlenül írjuk be az ismert
webcímet.

Fishing: ez a rendkívül veszélyes, szemlélete-
sen horgászásnak nevezett fogás szintén a weblap-
rablás folyománya: e-mailben vagy ismeretlen
webhelyen szereplõ linkre kattintás esetleg ilyen
álhonlapra, talán saját bankunk képét bitorló hely-
re visz, ahol pinkódot, hitelkártya-számot meg
ilyesmit kérnek. Az így kicsalt bizalmas informá-
ció aztán sokszor a viruló cyberscam (kiber-
bûnözés) eszköztárát bõvíti.

Bánhegyi Zsolt

A http://virus.lap.hu/ weboldal részlete:
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Az olvasás megszerettetése
a beregszászi Járási

Könyvtár
Gyermekkönyvtárában*

Negyedszázados könyvtárosi pályafutásom alatt
legfontosabb feladatomnak a gyermekek olvasás-
ra való nevelését, a könyvek megszerettetését
tartottam. Szerencsés helyzetben voltam, mert a
könyvtárosi munka számomra nem csupán
testreszabott szakmát, hanem a hobbimat is
jelentette.Visszapörgetve az elmúlt évtizedek ese-
ményeit, hálás vagyok a sorsomnak, hogy mind-
végig azt tehettem, azzal foglalkozhattam – a lét-
minimum fölé soha fel nem kúszó fizetést leszá-
mítva –, ami nagyon sok örömöt és sikert jelen-
tett. Igen, sikert, ami nem volt ugyan látványos,
nem rengette meg a világot, de amiért érdemes
volt élni, vállalni a szükséget, az emberhez mél-
tatlan körülményeket, amelyek között dolgoztunk
és a mai napig is dolgoznak a könyvtáros kollé-
gáim. A szegényes környezetben, téli hidegben
fûtetlen, néha villanynélküli, sötét könyvtárban
eltöltött idõ nem volt hiábavaló áldozat a könyv-
tárosok részérõl: gyermekek sokaságát tanítottuk
meg szeretni, becsülni a könyveket, ráérezni az
olvasás szépségére. Pedig kevés volt az igazán jó
könyv, s még kevesebb a kötelezõ olvasmányo-
kat jelentõ irodalom.

A rendszerváltást követõen a könyvtárak mun-
kájában is nagy változás következett be, amit a
kilencvenes évek elején úgy éltünk meg, mint az
égbõl hulló, nem várt ajándékot. Magyarlakta
vidéken elõször élhettük meg, hogy a gyermek-
könyvtárban magyar nyelven tarthattuk a gyer-
mekfoglalkozásokat a magyar iskolák kisdiákja-
inak. Bizony, ez eleinte egész komoly terheket
rótt ránk, hiszen nem rendelkeztünk az anyanyel-
vünkön megjelentett módszertani segédanyaggal.
A meglévõ dokumentumok nagy többségét nem
a magyar írók mûvei alkották, hanem Tolsztoj,

Gorkij, Gogol, Csehov vagy Solohov mûveinek
magyar nyelvû fordításai. Ezen írók neve igen
elõkelõ helyet foglal el a világirodalomban, de
ezekbõl a könyvekbõl a magyar iskolák, közép-
iskolák diákjai nem ismerhették meg a magyar
irodalom klasszikusait. Ebben az idõszakban na-
gyon sok magyarországi könyvtár (köztük példá-
ul az Országos Széchényi Könyvtár) sietett segít-
ségünkre, és ennek köszönhetõen mára a kárpát-
aljai könyvtárak állományát – így a beregszászi
városi gyermekkönyvtárét is – nagyrészt az ak-
kor ajándékba kapott könyvek alkotják.

A könyvtári munkát ekkor új alapokra helyez-
tük, így a saját lehetõségeinkbõl kiindulva, saját
szükségleteinket szem elõtt tartva, magunk szab-
tuk meg munkamódszereinket. Végre azokat a
könyveket adhattuk kis olvasóink kezébe, ame-
lyeket mindig is szerettünk volna és olyan formá-
ban, ahogyan azt mi elképzeltük. Hogy mire
gondolok? Nos, a gyermekkönyvtár akkori veze-
tõjeként mindig arról álmodoztam, hogy szakmai
felkészültségünkre támaszkodva játékos formában
keltsük fel a gyermekek érdeklõdését a könyvek
olvasása iránt.

Az elképzelésünk az volt, hogy az elemi isko-
lák padjait koptató kisdiákokkal kezdjük, akik a
legjobban igénylik a játékot. Mert a gyerekek
ebben a korban a legfogékonyabbak a szépre, itt
kell elkezdeni az olvasóvá nevelést. Ehhez a leg-
elsõ és legfontosabb lépés, hogy a gyerekeket
becsalogassuk a könyvtárba. Bár abban az idõ-
ben már igen sok jó könyvvel rendelkeztünk, az
élet mégsem kényeztetett el túlságosan bennün-
ket: a könyvtárban nem volt tévé, számítógép sem.
Hozzá kell tennem, hogy sok helyen ma is vál-
tozatlan a helyzet… Itt jut eszembe egy keserves-
vidám történet.

A ’90-es évek második felében meghívott
vendégként vettem részt egy magyarországi
könyvtárostalálkozón, ahol az egyik hazai kollé-
ga elpanaszolta, hogy az iskolai könyvtárnak, ahol
õ dolgozik, csak egy Commodore típusú, régi-
módi számítógépe van… Erre a gépre hogyan
vihetném fel az állományt? – kérdezte. – Több
mint ötezer könyvrõl van szó! És nálatok mi a
helyzet? – fordult hozzám. Pironkodva vallottam
be, hogy mi csak hírbõl ismerjük a Commodore
számítógépet, írógépünk sincs, bár a mi könyvtá-
runk állománya csaknem 35 ezer kötetbõl áll,

*Elhangzott a zempléni és felvidéki kistelepülések
könyvtárosainak a sárospataki Zrínyi Ilona Városi Könyv-
tárban 2005. január 25–26-án tartott, második nemzet-
közi konferenciáján.
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viszont mostanában kapunk elegendõ golyóstol-
lat, a papírt sem kell már magunknak megvásá-

rolnunk, így nincs gond a katalóguscédulák meg-
írásával…

Visszatérve a számítógépek, az internet hiá-
nyához, talán furcsán hangzik, ha azt mondom,
hál’ Istennek, hogy nem volt. Mert a gyerekek a
könyvek, az olvasás miatt jöttek be a könyvtár-
ba. A könyvtárnak éppen ama funkciója volt va-
lóban kihasználva, ami miatt a könyvtárakat lét-
rehozták. Nem kétséges, hogy mára a számító-
gép a mindennapok elengedhetetlen tartozékává
vált az élet minden területén, de hiszem és val-
lom, hogy a tévé, az internet az olvasás legna-
gyobb konkurenciáját jelenti. Fájó szívvel tapasz-
talom, hogyan válik az olvasás az ifjúság köré-
ben egyre inkább divatjamúlttá. Butábbak lettek
a magyar gyerekek? – teszi fel a kérdést a riporter
egy most megjelent folyóiratban. Nem, kérem, csak
nem olvasnak eleget, és szegényesebb lett a szó-
kincsük.

Nos, én a könyvtárórák bevezetésekor a ke-
zemre felhúzott két bábu segítségével igyekez-
tem felkelteni a gyerekek érdeklõdését a köny-
vek iránt, megszerettetni az olvasást és – nem
utolsósorban! – megtanítani a gyerekeket a könyv-
tár használatára. És állíthatom, nem kis sikerrel.
Lám, a szükség találékonnyá teszi az embert, és
a körülmények hatására a szegénységet is hasz-
nunkra fordíthatjuk.

Eleinte spontán foglalkozásokat tartottunk a
könyvtár olvasótermében az éppen akkor ott
összegyûlt gyerekek számára. Nagy létszámban
jöttek a magyar iskolában tanuló gyerekek könyv-
tárunkba, mert az állomány gyarapodásával, a
magyar nyelvû kézikönyvek szaporodásával egye-
nes arányban nõtt az olvasók száma.

Beregszászban két gyermekkönyvtár mûködik,
és a mi könyvtárunk lett a magyar diákok ked-
venc báziskönyvtára. Sok tanár is bejött, hogy
anyagot gyûjtsön a tantárgyához; napközis taná-
rok elkísérték a gyermekcsoportokat a könyvtár-
ba, és rendszeresen részt vettek a foglalkozáso-
kon. A pedagógusok késõbb azt kérték, hogy a
könyvtárórákat az iskolában tartsuk, méghozzá
fakultatív oktatás keretében. Az elképzelés ké-
zenfekvõ volt, mivel a foglalkozásokon általában
különbözõ korosztályba tartozó gyerekek gyûl-
tek össze, kicsik és nagyobbak vegyesen. Márpe-
dig egy adott témáról másképpen kell beszélni az
elsõs-másodikos kisdiákoknak és másképpen a
negyedik-ötödik osztályosoknak. Így hát az egyik
magyar iskola alsó osztályaiban indítottam be a
könyvtárismereti órákat, akkor még kísérleti jel-
leggel.

Azért esett a választás éppen erre az intéz-
ményre, mert már jó tíz éve minden könyvtári
rendezvényt a jelzett iskolával közösen rendez-
tünk meg. Az iskola Beregszász központjában
van. A város legrégebbi iskoláinak egyike, mégis
a legszegényebb, a legrosszabbul ellátott iskolák
közé tartozik, mert az ott tanuló diákok nagy része
nem a város elitjének csemetéje. Perifériára szo-
rult munkanélküli és alkoholista szülõk gyerme-
kei, akiknek a könyv fogalma csupán a tanköny-
vekre korlátozódott. Ezek a gyermekek ritkán
találkoztak igazi olvasmányos könyvekkel, meg
kellett õket tanítani a könyvek szeretetére, az ol-
vasás gyönyörûségére, az olvasnivaló megválasz-
tására, a könyvtárhasználat alapfogalmaira. A
helyszínt azért is választottuk, mert az iskolában
nem mûködött iskolai könyvtár, tehát mi pótol-
tuk ezt is.

Úgy érzem, mindezt el kellett mondanom, hogy
ne tûnjék megmosolyogni valónak a mai, mo-
dern világban az a mód, ahogyan a könyvtárórá-
kat vezettem és vezetem ma is. Elõször a betûket
már jól ismerõ gyerekekkel kezdtünk foglalkoz-
ni, így évrõl-évre a második osztálytól kezdtem
el az órákat, folytatva az ötödik osztályig. Nekik
érdekes, játékos, izgalmas foglalkozások voltak
ezek az órák, nekem kihívást és pluszmunkát je-
lentettek, mert minden egyes foglalkozást komoly
elõkészület elõzött meg. Hetente általában hat,
ritkábban kilenc különbözõ osztályban tartottam
könyvtári órákat.

Az órák tervét minden esetben úgy építettem
fel, hogy elsõ helyen a könyvtárismeret álljon.
Fontos hogy a gyerekek megtanuljanak önállóan
tájékozódni a könyvtárban. Ezt követte az adott
hónapra jellemzõ ismertetés: a hónap jeles szü-
löttei, elsõsorban írók, mûveik és a gyerekek kö-
rében legismertebb könyveik ismertetése, ame-
lyek a könyvtárban fellelhetõk. Nagyon fontos-
nak tartom, hogy hangsúlyozzam az adott hó-
napban született írók, történelmi személyiségek,
mûvészek kapcsolatát vidékünkkel, városunkkal.
A hónap kiemelkedõ eseményeire, az ünnepekre
is mindig kitérek, nem ritka egy kis történelmi
visszatekintõ, no meg a népi megfigyelések a
hónapra vonatkoztatva. Aztán következnek az ide-
kapcsolható találós kérdések, mondókák, egy-egy
rövid mese és az óra anyagának összefoglalása.
Minden felsorolt téma, ami az órán elhangzik,
szervesen kapcsolódik a könyvekhez. Ezért min-
den órára jó nagy táska könyvet cipeltem ma-
gammal, hogy a könyveket bemutatva igazoljam
az elmondottakat. Mégsem ennek köszönhetõ,
hogy annyi minden megragadt a gyermekek
emlékezetében, hanem a bábuknak. Amit õk
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mondanak, az figyelemreméltó, hiszen nem én
mondom, hanem a kezemre felhúzott két ütött-
kopott bábu, Tudomka és Nemtudomka, s ha õk
ajánlanak egy könyvet elolvasásra, azt igenis el
kell olvasni! Sokszor megfigyeltem a gyermekeket:
látszott, ahogyan elfeledkeztek rólam, mert bár az
én hangomat hallották egész idõ alatt, mégis min-
den elhangzott szót a két babának tulajdonítottak.

A könyvtárórákat szeptember második felétõl
indítom, amikor a gyerekek már kissé belejönnek
a tanulásba, és mindig csoportos könyvtárlátoga-
tással kezdünk. Ezt a tanév folyamán többször
megismételjük, hogy a tanultakat a gyakorlatban
is hasznosítani tudják. Nos, nézzük meg nagy
vonalakban, hogyan is zajlik a könyvekkel való
találkozás a második osztályosok számára az elsõ
közös könyvtárlátogatáskor.

A gyerekeket Tudomka és Nemtudomka kö-
szönti. Bemutatják a könyvtárat, és arról mesél-
nek, mi a különbség a könyvtár és a könyvesbolt
között. Hogyan kell bánni a kikölcsönzött köny-
vekkel, hogyan kell rájuk vigyázni. A gyerekek
megnézik, hol laknak a könyvek: melyik polcon
vannak otthon a mesekönyvek, hol találják meg
az elbeszéléseket, verseket. A bábok kíváncsis-
kodva érdeklõdnek, kinek van otthon saját köny-
ve, hány darab, aztán összevetik a könyvtári ál-
lomány nagyságával. Megtudjuk, ki szereti hall-
gatni, olvasni a meséket és ki a verseket, találós
kérdéseket. A hallott válaszok alapján meserész-
leteket, versrészleteket idézünk. Ha valaki felis-
mer egyet, tudja, honnan való és tovább tudja
mondani, tapssal jutalmazzuk. Aztán arról beszél-
nek a bábuk, hogyan válhat a gyerekekbõl olva-
só felnõtt: az anyukáktól, a nagymamáktól hallott
elsõ mesékrõl faggatják a hallgatóságot, s ha
voltak ilyenek, ezeknek az emlékét felidézve meg-
beszélik a témát. Képeskönyvek közös olvasga-
tására buzdítjuk azokat a gyerekeket, akiknek
vannak kisebb testvéreik, mert a közös olvasás
mindenki számára feledhetetlen élmény, és na-
gyon jó útravaló. Ki tud olyan mondókát, amit az
édesanyjától vagy a nagymamájától tanult? – kér-
dezõsködnek a babák, majd közösen megtanul-
nak egy idevágó, olvasásra buzdító rövid versi-
két, amely valahogy így hangzik:

„Betû-tenger elõtted,
rajta könnyû csónak leng,
ha beleülsz egy csónakba,
elvisz Meseországba.”
Arról is mesélnek a bábuk, hogy mit gyûjt a

könyvtár, hol lehet kikölcsönözni a könyveket,
miért van az, hogy egyes könyvek csak helyben
olvashatók, és mi az olvasóterem. Ki szokott ol-
vasni gyermeklapot, gyermekújságot? A két baba

kíváncsisága határtalan, de a gyerekek jó partne-
rek, élvezik a kérdéseket. Közben az okos
Tudomkának a butácska Nemtudomka olyan kér-
déseket tesz fel és úgy, hogy azon a hallgatóság
jókat derül, remekül szórakozik.

A következõ órát már az iskolában tartjuk, ahol
a két baba visszakérdezi a könyvtárban tanulta-
kat. Majd ehhez kapcsolódik az újabb tudnivaló
a könyvekrõl: mit nézünk meg elõször, ha ke-
zünkbe veszünk egy könyvet? Nemtudomka sze-
rint azt, hogy nem túl vastag-e a könyv, nem
nagyon nehéz-e, belefér-e a táskájába. Tudomka
arra tanítja a gyerekeket, hogy nagyon fontos
tudni, ki írta a könyvet, mi a címe, ki illusztrálta
stb. Ezt követõen jön a tudnivaló az adott hónap-
ról, amikor a könyvtárórát tartjuk. Például janu-
árról, amely hónap a nevét Janusról, a rómaiak
kétarcú istenérõl kapta, ám a régi magyarok télhó-
nak nevezték. A hónap jeles szülöttei: elsején Petõfi
Sándor. Ki tud tõle verset? Hát éneket? Ki tudja
folytatni ezt a versét: Ej, mi a kõ, tyúkanyó …

Január 16-án született Mikszáth Kálmán; me-
lyik könyvérõl hallottatok már?

Január 22-én született Kölcsey Ferenc. Az
egykori Bereg vármegyében, közel városunkhoz,
a határ túloldalán, Szatmárcsekén élt. Melyik a
leghíresebb mûve, melyet mindenki, aki magyar,
a nemzet imájának tart? Elénekeljük a Himnuszt.
Tudjátok-e, hogy az õ születésnapján ünnepeljük
a magyar kultúra napját? Hol hirdeti emléktábla,
hogy városunkban járva abban az épületben szállt
meg? Hallottátok-e már ezt az idézetet: „Hass,

alkoss, gyarapíts”? Kárpátalja melyik várát ver-
selte meg? Ebbõl való az idézet…

Január 25-én született Fekete István. Hogy
hívják a rókát, amelynek neve egyik kedves re-
gényének a címe? Hogy hangzik a filmbeli da-
locska Vukról? Hogy hívják a gólyát Fekete Ist-
ván regényében? Hát a fecskét és a baglyot?

Január 6-án van Vízkereszt. A pap megszen-
telte a házakat és az ajtó fölé ezt a három betût
írta: G. M. B. Mit jelenthet? Mikor kezdõdik a
farsang? (Itt mindig egy vidám farsangi vers
hangzik el.)

Népi megfigyelések: ha varjak örvénylenek a
téli égen, havazás várható. Ha január 22-én, Vin-
ce napján (aki a szõlõsgazdák védõszentje) esik
az esõ, akkor sok bor lesz (ha megcsordul Vince,
tele lesz a pince)

 Január 25-e Pál napja, akkor fordul meg az
idõjárás. Mondóka: Pál fordulása, ha tiszta, bõ-
ven terem mezõ, puszta. Hol olvashatunk a népi
megfigyelésekrõl? Mi a kalendárium, miért volt
egykor nagyon fontos szerepe az emberek éle-
tében?
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 Segédanyagok: Petõfi, Mikszáth, Kölcsey, Fe-
kete István kötetei; Kalendárium, Ünnepsoroló.

Természetesen minden osztályban a gyerekek
értelmi képességeinek megfelelõen állítom össze
az óra anyagát, leegyszerûsítve vagy bõvítve,
szélesítve a tudnivalókat.

A könyvtárban tett éveleji látogatáskor a har-
madik osztályos gyerekeknek a babák segítségé-
vel mesélek a könyvtárak elsõ írásos emlékeirõl,
a kõtáblákról, agyagtáblákról, az Alexandriai
könyvtárról, a világ elsõ könyvtáráról, amely egy
hatalmas tûzvészben pusztult el, s ahol 50 ezer
papírusztekercset õriztek. Azt is elmondom, hon-
nan tudhatunk minderrõl, hol olvashatunk a
papíruszról és az mibõl készül, mi a pergamen,
mire írtak a középkori szerzetesek, mit nevezünk
kódexnek.

Az iskolai foglalkozáson a harmadikosokkal
az antológia fogalmát beszéljük meg, könyveken
bemutatva. Közösen megkeressük, hol vannak az
írók felsorolva a kötetben, hány írója lehet egy
könyvnek, mi a dolga egy könyv szerkesztõjé-
nek, hol találjuk a szerkesztõk nevét. Aztán lé-
pésrõl-lépésre átvesszük egy-egy könyvtárlátoga-
tás alkalmával, milyen rendben sorakoznak a
könyvek a könyvtárban a polcokon, mi segíti a
tájékozódást a könyvtárakban. (Itt kiemelt helyen
van a feliratokkal való megismerkedés és a ná-
lunk még ma is használatos cédulás katalógus-
rendszer). Milyen könyvek találhatók az „Isme-
retközlõ” polcon? Hol találhatók az ûrhajókról
szóló könyvek és hol keressük a dinoszauruszok-
ról szóló könyveket? Milyen sorozatokat ismersz?
Mi segít bennünket a könyv tartalmának megis-
merésében, van-e kapcsolat a könyv tartalma és
címe között? Mi a szépirodalom, hová lehet be-
sorolni a meséket? Ki tud elmondani egy mesét,
amit maga talált ki? Sokan tudnak és szívesen
mondanak mesét is, verset is.

A negyedikesekkel megbeszéljük, milyen tí-
pusú könyvtárak léteznek, ki alapította Magyar-
ország elsõ könyvtárát, mikor és hol, mit neve-
zünk Corvinának, kirõl kapta a nevét. (Itt mindig
elmesélik a babák a Mátyás király könyvtárában
járó tolvaj történetét, akinek nem a könyv kellett,
hanem a díszes borítón lévõ ékkövekre pályá-
zott, és ezért bicskával rongálta meg a könyve-
ket. A király ezért büntette meg, nem a lopásért.)
És beszélünk Gutenbergrõl, aki 1455-ben ki-
nyomtatta az elsõ latin nyelvû bibliát. Megvitat-
juk, miért van nagy jelentõsége a könyvnyomta-
tásnak.

Mindezek ismeretében és már némileg gya-
korlottan a könyvtárak történelmében, a könyv-
tárhasználatban, a negyedik osztályban megtanít-

juk a gyerekeket a kézikönyvek fontosságára,
különbözõ fajtáira és azok használatára. Nagyon
élvezik a lexikonokban való kutatást, amikor már
elõzõleg hallott fogalmakat, ismereteket kell meg-
találniuk, mégpedig megszabott idõn belül, és
nekik maguknak kell eldönteniük, hogy lexikon-
ban vagy enciklopédiában kutakodnak-e. A játé-
kos vetélkedõn általában a kislexikont és a Mi-
nerva enciklopédiát szoktuk igénybe venni. Meg-
tanuljuk a szótárok fajtáit, gyakorlatban mutatjuk
be a használatukat, aztán a könyvtárban könyve-
ket keresnek ki a gyerekek a betûrendes kataló-
gus segítségével.

Röviden összefoglalva, ezeket a tudnivalókat
tartalmazzák a könyvtárórák, amelyek segítségé-
vel a gyerekek a mi szerény lehetõségeink kere-
tein belül is szert tehetnek egyfajta olvasói és
könyvtárhasználati kultúrára. A közvetlen kom-
munikáció, a játékos tanulás teszi élõvé ezeket a
foglalkozásokat, amelyekrõl az évek múlásával
bebizonyosodott, hogy van rájuk igény, s óriási
szerepük van az olvasás megszerettetésében.

Minden osztályban az óra végén felolvasok
egy kurta kis kedvcsináló részletet egy mese-
könyvbõl vagy érdekes elbeszéléskötetbõl, eset-
leg verseskötetbõl, néha egy-két találós kérdést,
amely egészen biztosan felkelti valamelyik, sok-
szor több gyerek figyelmét is, akik el akarják
olvasni a könyvet. Ez örömmel tölt el, mert így
bõvül az olvasók tábora.

Amikor lezárult életem aktív könyvtárosi sza-
kasza, úgy gondoltam, búcsút mondok a könyv-
táróráknak, ezentúl csak az Irka címû gyermek-
lapnál dolgozom tovább, és írni fogok. De nem
így történt.

Végighallgatva tájékoztatómat bizonyára ész-
revették, hogy a könyvtárórákról beszélve, hol
múlt, hol jelen idõt használok. Nos, ez azt mutat-
ja, hogy tovább folytatom. Az említett iskola igaz-
gatónõje megkeresett, és azt kérdezte, hogy ha-
vonta legalább egyszer tudnék-e náluk órákat
tartani. Szégyenkezve tette hozzá: tudja, azt is,
hogy a több mint egy évtizedes különmunkámért
soha egy fillért nem kaptam, tõlük sem. Ma sem
tud mást ígérni a tanárok tiszteletén, barátságán
és a gyerekek szeretetén kívül, mégis nagyon
várnak. A kollégáim továbbviszik a munkát, igye-
keztem elhárítani a kérést. Nem! – jött a katego-
rikus válasz, az nem ugyanaz... Elgondolkodtam
a dolgon, és igent mondtam neki. Én nyertem
vele, mert újból könyvtárosként tevékenykedhe-
tek. Író és könyvtáros – könyvtáros és író lehetek
egyszerre.

Weinrauch Katalin

könyvtáros, író Beregszász



  Könyvtári Levelezõ/lap • 2005. március • 23

Beszámoló a felvidéki
könyvtárak munkájáról,

gondjairól*
A könyvtár kapu a világra. A könyvtáros felada-
ta, hogy ezt a kaput nyitva tartsa, hogy az olva-
sók korlátozás nélkül hozzájussanak a könyvek-
hez és mindenféle információhoz. Olyan tudást
szerezhessenek, amely kreatív képzelõerejüket
fejleszti az élet bármely területén. Ezt a feladatot
csak akkor tudja jól ellátni, ha rendelkezik meg-
felelõ könyvállománnyal.

Terebesi járásunkban 102 ezer ember él és 81
könyvtár mûködik. Ebbõl a járási könyvtár
Terebesen – ehhez hat fiókkönyvtár is tartozik –,
városi könyvtár Gálszécsen, Királyhelmecen és
Tiszacsernyõn.

Gálszécs lakosainak száma hatezer, és a tele-
pülésnek két könyvtárosa van. Királyhelmecen
nyolcezer ember él, a városnak egy könyvtárosa
van. Tiszacsernyõ négyezernyolcszáz lakóját napi
négy órában szolgálja ki a könyvtáros. Öt telepü-
lésen a mûvelõdési központ vezetõje könyvtáros-
ként is tevékenykedik, hetvenkét kisközségi
könyvtárban pedig helyi pedagógusok vagy rész-
munkaidõs könyvtárosok dolgoznak.

Szlovákiában a megyei és a járási könyvtárak
a megyei önkormányzatok hatáskörébe tartoznak,
a többi könyvtárat a városi és a községi önkor-
mányzat mûködteti.

Ezek után engedjék meg, hogy négy különbö-
zõ típusú könyvtárat (járásit, városit, községit és
kisközségit) mutassak be.

Járási székhelyünkön, Terebesen huszonötez-
ren élnek. A Járási Könyvtár 1946 óta mûködik.
Négyszáz könyvvel nyitottak, jelenleg a doku-
mentumállományuk hatvankétezer. A könyvállo-
mányuk számítógépes rendszerben van feldolgoz-
va, és internetes hozzáférhetõséggel is rendelkez-
nek. Az olvasók igényeit tizenhat könyvtáros
szolgálja ki. 2003-ban 8295 olvasójuk volt, 153
ezer szlovák koronáért vásároltak könyveket.
2004-ben javult a helyzet, már 350 ezer koronát
költhettek dokumentumbeszerzésre.

Királyhelmec lakossága majdnem eléri a nyolc-
ezret. A Városi Könyvtárban közel harmincezer

(29 572) könyv van. A dokumentumállományuk
nincs számítógépes rendszerben feldolgozva.
2003-ban 28 ezer koronáért vásároltak könyve-
ket. 880 olvasójuk volt. Itt jelenleg egy könyvtá-
ros dolgozik. Elégedett a könyvállomány
firssítésével. Az a problémája, hogy egyedül na-
gyon nehezen tudja ellátni a rábízott feladatot.

Bodrogszerdahelynek kétezerötszáz lakosa van.
A községi könyvtár 1957 óta mûködik a mûve-
lõdési központ részeként. Tizennégy éve vagyok
az intézmény vezetõje, 1995-tõl egyben könyvtá-
rosa is. A könyvtárat 8200 könyvvel vettem át. A
könyvállomány felét ki kellett selejtezni, 4251
könyvünk maradt. Jelenleg 7923 kötetet tartunk
nyilván. Ebbõl:

magyar szlovák
felnõtt szépirodalom: 5217 3102 2115
gyermek szépirodalom: 1737 34 203
felnõtt szakirodalom 69 27 42
gyermek szakirodalom 82 91 1
egyházi irodalom: 43 43 –
kézi könyvtár: 5 4 1

Az elmúlt évben 219 olvasó látogatta a könyv-
tárat (20 felnõtt és 199 gyerek). 2481 könyvet
kölcsönöztek ki összesen. (Ebbõl felnõtt szépiro-
dalom 84, felnõtt szakirodalom 25, gyermek szak-
könyv 235, gyermek szépirodalom 2087, egyhá-
zi irodalom 50.)

Kézikönyvtárunkból a könyveket 495 alkalom-
mal vették igénybe. Az állomány számítógépes
adatbevitelét a múlt évben kezdtem el, ez még
nincs teljesen befejezve.

A községi hivataltól évente tízezer koronát
kapok az állomány fejlesztésére. Ebbõl az összeg-
bõl harminc-harmincöt könyvet vehetek. Rend-
szeresen kapok könyveket a kassai Jan Bocatius
Városi Könyvtártól, ezenkívül Magyarországról a
sárospataki Zrínyi Ilona Városi Könyvtártól, a
nyíregyházi városi könyvtártól, az alsóberecki
könyvtártól, a pozsonyi magyar kulturális inté-
zettõl, Végh Antal hagyatékából, magánszemélyek-
tõl és különféle alapítványoktól. Például a Husz
János Alapítvány meghirdetett egy helytörténeti
pályázatot, amit a magyar alapfokú iskola törté-
nelem szakos tanítónõjével meg is pályáztunk Ré-

giónk történelme az ókortól napjainkig címmel.
180 ezer forintnak megfelelõ összeget kaptunk a
tervezet megvalósítására. Ebbõl 57 ezer forintnyi
összeget költöttünk ismeretterjesztõ irodalom vá-
sárlására. A programban, amely hat elõadásból
állt, 85 hetedik és nyolcadik osztályos gyerek vett

*Elhangzott 2005. január 25-én, a zempléni és felvi-
déki kistelepülések könyvtárosainak a sárospataki Zrí-
nyi Ilona Városi Könyvtárban tartott második nemzetkö-
zi konferenciáján.
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részt. Az elõadásokat igyekeztünk a történelmi
emlékhelyeken megrendezni. Beszélgetéseket
szerveztünk községünk idõs lakosaival, akik hi-
telesen számoltak be a megélt eseményekrõl.
Vécsey báró egykori szolgálólányai például a
család életérõl meséltek.

A gyerekek a szünidõt régi tárgyak felkutatá-
sára használták fel. A nagyszülõktõl hangszere-
ket, használati tárgyakat, könyveket, fényképeket
és ruhákat gyûjtöttek. Ebbõl az anyagból kiállí-
tást rendeztünk a nagyközönség részére. A prog-
ramot szellemi vetélkedõvel zártuk. Hat csoport
kapcsolódott be, és minimális volt a pontkülönb-
ség az elsõ és az utolsó csoport között. A nyolc
hónap tevékenységérõl négy brosúrában számol-
tunk be. A tervezet megvalósításával nemcsak a
kézikönyvtárunk bõvült 32 könyvvel, de az össze-
gyûjtött anyag jó szolgálatot nyújt az általános
iskolásoknak, középiskolásoknak, sõt, hasznát
veszik a fõiskolás diákok is, ha beszámolót kell
készíteniük községünk múltjáról.

A Kassai Fórum Intézet szervezett egy progra-
mot a könyvtárak megsegítésére Vegyél egy fél

könyvet címmel. Ez a program is nagyon jól sike-
rült, mert akik vettek egy fél könyvet, azok álta-
lában látogatják is a könyvtárat.

Könyvtárunkban különféle rendezvényeket
szervezek. Az író-olvasó találkozók (Ardemica

Ferenc, Pénzes Tímea, Juhász Katalin) megszer-
vezésében segít a Magyar Könyvtárosok Szövet-
sége, a szervezet finanszírozza õket. Irodalmi
esteket is tartunk – legutóbb Adyt, József Attilát
és Mihályi Molnár Lászlót mutattuk be verseiken,
megzenésített verseiken keresztül.

Az általános iskolások csoportosan látogatják
a könyvtárat. Beszámolót készítek könyvtárunk-
ról, a szlovákiai könyvtárakról, az írás, a könyv,
a könyvnyomtatás kialakulásáról. Könyvjelzõket,
órarendeket készítek nekik.

 Utoljára maradt a kisközségi könyvtár bemu-
tatása. Vékének ötszáz lakosa van. Könyvtáruk-
ban ezer könyv van, és évente húsz-huszonöt
olvasójuk. A könyvtárat pedagógus vezeti, he-
tente egy alkalommal, pénteken, 15-tõl 18 óráig
van nyitva. Az elmúlt évben tízezer koronát for-
dítottak könyvvásárlásra.

Amikor elolvastam a mai nap kistérségi prog-
ramját, Venyigéné Makrányi Margit elõadásának
címe, Az elképzelt jövõ keltette fel elõször a fi-
gyelmemet. Hogy milyennek képzelem el a mi
községi könyvtárunkat? Szép, nagy termeket lá-
tok, ahol elkülönített helyük van a gyermekek-

nek és a felnõtteknek. Sok-sok könyvvel, virág-
gal, gyönyörû színharmóniával, csodálatos olva-
sóteremmel, ahol internet-hozzáférés is van (ahon-
nan csak úgy dõl az információ), sok olvasóval,
és olyan könyvtárossal, akinek csak az a felada-
ta, hogy kiszolgálja az olvasók igényeit, mert a
könyvtárosi feladat egész embert kíván. De ma-
radjunk a realitás talaján.

Bodrogszerdahely központi község, olyan érte-
lemben, hogy van egészségügyi központja, gyógy-
szertára, rendõrsége, takarékpénztára, az általános
iskoláinkat hét faluból látogatják a gyerekek. 1989
elõtt a könyvtár is központi könyvtár volt 24 500
kötet könyvvel, de jött egy rendelet, amely szerint
a könyveket szét kellett osztani a falvaknak, így
csak nyolcezer könyvünk maradt. Ezek a kiskönyv-
tárak eleinte még mûködtek, de fokozatosan bezár-
tak, mert a kisközségek nem tudták fenntartani õket.
Azóta is ott állnak ezek a könyvek valahol a raktá-
rakban. Jó volna, ha újra körzeti könyvtár lenne a
miénk, és a falvak, ha minimális összeggel is, de
hozzájárulnának könyvállományunk gyarapításához.

Mint minden könyvtáros, én is örülnék, ha
sokkal több új könyvvel gyarapíthatnám az állo-
mányunkat. Beszámolóm adataiból is látszik, hogy
nagy szükségem lenne gyermekkönyvekre, lexi-
konokra, enciklopédiákra. Szponzorokra nem
számíthatok, mert nagyon kevés jól mûködõ
magánvállalkozás van a községben. Egy paptól
hallottam a mondást: „Ne siránkozz, világíts!”
Milyen jó lenne egy lámpa, egy csodalámpa! De
a csodalámpán kívül is vannak lehetõségeink. Az
alapítványok. A pályázatok megírásában segíte-
nek a magyarországi könyvtárosok (Halász Mag-

dolna igazgató asszony és Körmendi Zoltánné, a
pálházi községi könyvtár vezetõje).

Az igazgató asszony feltette nekem a kérdést,
hogy az anyaországiak miben tudnának nekünk
segítséget nyújtani. A régiónkban dolgozó könyv-
tárosoknak nincs szakképzettségük. Nagyon jó
lenne, ha szerveznének nekünk ilyen jellegû to-
vábbképzést, bár örülünk a szakmai tanácsoknak
is. Ezen kívül talán készíthetnénk közösen irodal-
mi esteket, író-olvasó találkozókat, vagy megbe-
szélhetnénk, hogy ki milyen programot szervez,
és egy-egy programmal meglátogathatnánk a többi
könyvtárat is. Így nemcsak a könyvtárakat ismer-
nénk meg, de az ott élõ emberekkel is kapcsola-
tot tudnánk teremteni, és ez az élet más területén
is gyümölcsözõ lehetne.

Gecse Valéria

könyvtárvezetõ, Bodrogszerdahely



  Könyvtári Levelezõ/lap • 2005. március • 25

SzemleSzemleSzemleSzemleSzemle

„Itt a könyvtárban
nagyon jó”

Nagy Attila és Péterfi Rita szerkesztésében végre
olyan könyvet forgathatunk a több mint 600 ezer
fõs cigányság kulturális beilleszkedésérõl, amely
az elméleti kérdések taglalása mellett szociografi-
kusan, esszé, mélyinterjú formájában úgy szól az
élet adta helyzethez alkalmazkodó tapasztalatok-
ról, hogy a kisebbségügyben reálisan képviselen-
dõ és a gyakorlatban megmutatható szakmai el-
kötelezettségünk többé nem feltételes módú cse-
lekvési tervek sora lesz.

Landauer Attila bevezetõ elméleti írásában – a
hiteles ismeretek érdekében, újabb néprajzi és
nyelvtudományi vizsgálódások alapján – tisztázó,
tömör, világos képet ad a magyarországi cigány-
ság anyanyelvi csoportjairól a téma iránt érdeklõ-
dõknek, majd a több mint kétszáz éves cigányku-
tatás történeti vázlata után a mai feltárás problé-
máival foglalkozik (a lábjegyzetekre is figyelni

kell), hogy azután következõ elemzésében rideg
és szívet melengetõ valóságot ábrázoljon.

Szilágyi Irén Debrecenbõl a cigányok lakta
települések letéti, roma szak- és szépirodalmi
könyvekkel való ellátásának, hûséges gondozá-
sának módszertani vonatkozásait ismerteti, ame-
lyek megléte legalább kiegészítõ elemként számí-
tásba vehetõ, amint a zsákai olvasótábor is a maga
családias légkörével, felzárkóztató, tehetséggon-
dozó feladatával.

Vraukóné Lukács Ilona Nyíregyházáról pél-
damutató felkészültséggel, személyes hangú meg-
közelítéssel számol be a kisebbségek könyvtári
ellátásáról, kiállításról, rendezvényekrõl, felmérés-
rõl, etnikai mûvek ismertetésérõl, a hagyományos
könyvtári funkciókon túli segítésrõl, a határon
átnyúló kapcsolatok ápolásáról, sikeres pályáza-
tokról. Szerény, de elmélyült ügyszeretete köve-
tésre méltó. A cigány lakosság könyvtári ellátásá-
ra vonatkozó tervezetét szívesen olvasnánk a
megyei könyvtárak megvalósítandó programja-
ként.

Péterfi Rita Könyvtár és tanoda Ózdon cím-
mel a huszonöt–harminc százalékban cigányok
lakta városhoz ötletesen alkalmazkodó, toleran-
cia-díjat nyert könyvtárról és a Tagore Tanodáról
tudósít, ahol a hátrányos helyzetû fiatalok korre-
petálásával, a tanulás és a továbbtanulás elõsegí-
tésével foglalkoznak. „Ha csak egy gyereken
segítünk, már az is megéri” – vallja a tanodát
vezetõ Váradi Gábor festõmûvész.

A beilleszkedés egyik lehetséges útjaként lát-
tatja velünk Péterfi Rita Szûcs Hajnalkával alko-
tott szociofoto-albumában az uszkai cigányság talál-
kozását a kereszténységgel. A helyiek történetét,
helyzetét, a gyülekezet normáit, a hívõ cigányok
magatartásmintáit. A szabadkeresztény cigányok és
magyarok együttélése szigorúan idilli, mert szeretet-
teljes rend uralkodik a fejekben. Az uszkaiak sorsát
tíz éve követik nyomon a szerzõk.

„Azért vagyunk, hogy közvetítsünk” – tárja
fel élettapasztalatát Nagy Attilának a nyugalma-
zott könyvtárosnõ, Hegedûsné Zöld Hedvig. Ha
a könyvtárral barátkozó cigány családot a vizuá-
lis kultúra és saját zenéje felõl lehet „megfogni”,
akkor azt kell tenni, s ha a gyerekek jobb híján
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fel-alá rohangálnak, miközben a felnõttek kölcsö-
nöznek, a helyzetet uraló könyvtáros papírt, ceru-
zát ad, szép lapot, képeskönyvet mutat, és mások
megzavarása helyett egyszerre a rácsodálkozás
élménye teremtõdik.

A VIII. és XIII. kerületi budapesti felderítõ
vizsgálatok a sikeres közvetítõi funkciót támaszt-
ják alá, de ha a fejezetben idézett fõvárosi vagy
Heves megyei gyermekek vallomásait olvassuk,
egyetértünk a szerzõ erõteljes kérdõjelével:
„Költséghatékony intézkedési tervek, leépítések,
elbocsátások az iskolákban, könyvtárakban. Ki-
nek marad ideje, energiája a verskezdemények,
vallomások, ’léleksikolyok’ meghallására, meg-
értésére? Netán az érzékeny, bátorító, differenci-
ált egyéni vagy csoportos beszélgetések kezde-
ményezésére? Az évtizedek óta tanított, de isko-
lában, könyvtárban alig gyakorolt biblioterápiás
foglalkozások megszervezésére?” Elõfordul, hogy
magától értetõdõ megoldások helyett csak sommás
megjegyzések hangzanak el, vagy teljes az elzárkó-
zás, amint Nagy Attiláék induló helyzetet bemutató
problémavázlatából is kiderül, a Könyvtári Figyelõ
2004. évi 2. számában.

A hagyományos egyházi feladatkörbõl való
kilépés lett a küldetése Lankó József alsószent-
mártoni lelkésznek, akinek neve országszerte
egyet jelent a cigánypasztorizációval – tudósít
Harmat József székesfehérvári könyvtáros, aki két
évtizede kíséri nyomon a cigány közösség gond-
jait, örömeit. E teljes egészében cigány falucska
papja válogatás nélkül mindenkin segített. Elõbb
ennivalóval, ruhával, gyógyszerrel, aztán nyári
táborokkal, tanfolyamokkal (kosárfonás), a Szent
Márton Alapítvánnyal, munkalehetõséggel, a
visszakapott óvoda újjászervezésével (cigányok
csináltak cigányoknak óvodát), kétnyelvû okta-
tással, napközi-játszóházzal, a Pécs melletti
Mánfán cigánykollégiummal, diákönkormányzat-
tal, kulturális élettel, teaházzal. A lelkész mellett
ma már felelõs cigány értelmiség munkálkodik,
elkötelezett szakemberek segítségével. Sikertörté-
net, keresztényi megoldás.

A nagykanizsai Kardos Ferenc, akinek roma
beilleszkedéssel kapcsolatos, lassan két évtizedes
missziója nyitott könyv az olvasók elõtt, összeg-
zõ, gondolatébresztõ tanulmányából idézünk:
„Tudom, hogy nehéz elkezdeni, kezdeményezni
az együttmûködést olyan településen, ahol ennek
nincsen hagyománya, de legfõképpen azért, mert
már az elsõ pillanatban szembe kell néznünk

önmagunkkal: nekünk, könyvtárosoknak és ne-
künk, romáknak. Szembenéznünk elõítéleteink-
kel, vélekedéseinkkel, szándékainkkal, családi és
társadalmi közegünk ítéleteivel, életünk apró, de
munkánkat befolyásoló gondjaival. A feladat azon-
ban – könyvet, internetet, CD-t, folyóiratot, in-
formációt, tudást adni a roma emberek kezébe is
– nem kisebb, mint az elsõ bibliafordítóké, nem
kisebb, mint a pedagógusoké, hivatástudatot kö-
vetelõ, gyönyörûséges, embert építõ.”

A megyei könyvtárra támaszkodó szekszárdi
óvónõ meséli, hogy a jó képességû cigánygye-
rekre valósággal „rászáll”, mert az egyéni fejlesz-
tés, a jó szocializáció a családra is pozitívan hat.
Az óvodai elvárások a gyerek otthonában is igény-
ként jelennek meg. Indíttatást a közös könyvtári
gondolkodás alkalmain nyert. A mi szakmánk
akkor példaadó, ha a cigány látogató jelenlétében
nincs semmi különös, de legapróbb rezdülésére a
kötelezõn túl is mindent megteszünk, megindít-
juk az érdeklõdés folyamatát, ami a rendszeres
olvasóvá válás elsõ lépése lehet. A késõbbiekben
pedig egy embertársunk iránti empátiás készsé-
günk vizsgázik, amikor az illetõt már második
látogatásakor ismerõsként üdvözöljük, értékeljük
az olvasottakról szóló beszámolóját, és újabb utak-
ra indítjuk.

A Magyar Mûvelõdési Intézet nemrég meg-
alakult Roma Szakértõi Tanácsa, amelynek Tol-
na megyei könyvtáros tagja is van, legfontosabb
feladatának a cigány kultúra saját kézbe vételét
tartja. A beilleszkedés és az identitás egymásból
következik.

A tanács számít a könyvtárakra, a könyvtáro-
sok megtapasztalt empátiájára, ezért várjuk a
Könyvtári Intézet kiváló munkatársaitól a kötet
folytatását. További jó gyakorlati tapasztalatok, a
megérlelt tudás, a megosztható hétköznapi ered-
mények közismertté tételét, a lelki energia átadá-
sát. Mert a beilleszkedéssel együtt izmosodó azo-
nosságtudatot erõsíteni, a folyamatot gyorsítani,
az elõítéleteket döntögetni, a küszöbfélelmeket
oldani is dolgunk. Errõl szól a könyv.

Eszköztárunk óriási.
Németh Judit

Illyés Gyula Megyei Könyvtár

A feladatra készülni kell. A cigányság kulturá-
lis beilleszkedése és a közkönyvtár / Szerk. Nagy
Attila, Péterfi Rita. – Budapest : OSZK—Gondo-
lat, 2004. (Nemzeti Téka / Sorozatszerk. Kégli
Ferenc, Monok István)
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A népkönyvtártól a járási
könyvtárig.

A püspökladányi könyvtár
története 1976-ig

A könyvtár – mint évszázadok tudás- és ismeret-
anyagának, dokumentumainak õrzõje és közre-
bocsátója – „hivatalból” tisztelettel, megbecsülés-
sel kell, hogy viseltessék önnön múltja, története
iránt is. Hála szakmánk szorgos kutatóinak, egy-
re több könyvtártörténeti munka, könyv, tanul-
mány jelenik meg mostanában, aminek oka nem
csak a helyismereti, helytörténeti, intézménytörté-
neti kutatások általános megélénkülése, az egye-
temes és lokális értékmegõrzõ és számba vevõ
szándék, de az a kronológiai tény is, hogy a múlt
század negyvenes éveinek végén, ötvenes évei-
nek legelején alakult meg a hazai közmûvelõdési
könyvtárak nagy része.

Mészáros Eszter írása is a jubileumi alkalom-
ból született kiadványok sorába tartozik, abba a
sorba, amelyben megjelent már – a teljesség igé-
nye nélkül említve csupán néhányat – 2002-ben
Kégli Ferenc munkája, a Székesfehérvári Körzeti

Könyvtár (a Vörösmarty Mihály Megyei Könyv-

tár elõdje) története 1950–1952-ig; ugyanebben
az évben Takács Anna szerkesztésében A József

Attila Megyei Könyvtár ötven éve; Mészáros Erzsé-

bet és társai összeállításában a pápai könyvtárról A
Jókai Mór Városi Könyvtár története 1952–2002;

2003-ban napvilágot látott a Nagy Éva szerkesztette
kötet A Berzsenyi Dániel Könyvtár – Fejezetek

Szombathely könyvtártörténetébõl 1880–2002 cím-
mel, 2004-ben kiadták a Tamási város könyvtárá-

nak 50 éve címû összeállítást.
A kötet elkészítéséhez tehát – amint a szerzõ

írja – a személyes érdeklõdésen kívül a Püspök-
ladányi Városi Könyvtár ötvenéves fennállásának
évfordulója adott alkalmat és indíttatást. Miként
az ilyen típusú munkák szerzõi általában, Mészá-
ros Eszter sem elégedett meg csupán a városi
könyvtár és elõzményei történetének megírásával,
és bár ezeket az eseményeket helyezte a közép-
pontba és munkálta ki a legrészletesebben, nem
tekintett, nem tekinthetett el a történeti elõzmé-
nyek és a helyi könyvtárfejlesztéseket meghatá-
rozó országos jelentõségû események felvázolá-
sától sem, hiszen ezek ismerete elengedhetetlenül
szükséges a helyi viszonyok megértéséhez.

Szélesebb összefüggésbe helyezi tehát témá-
ját, és elõször a közmûvelõdési könyvtárak ere-
detét vizsgálja a nagyvilágban, az Egyesült Álla-
mokban, Franciaországban, Nagy-Britanniában,
Németországban, majd a hazai elõzményekkel
foglalkozik. A mai közmûvelõdési könyvtárak
egyik honi elõdjeként a népkönyvtárakat említi,
azok történeti gyökereit kutatva pedig a kiegye-
zés elõtti idõkig nyúl vissza. A XIX. század utol-
só harmadában megkezdõdött, a XX. század ele-
jén pedig felgyorsult a népkönyvtárak szervezése
– ez utóbbi korszakot külön tárgyalja a szerzõ. A
változásokat szemléltetõ diagramokkal, a szám-
adatokat tartalmazó táblázatok segítségével mu-
tatja be a könyvtáraknak, valamint a kölcsönzött
kötetek számának az alakulását, a népkönyvtá-
rakra fordított költségek megoszlását. Szól a ta-
nácsköztársaság könyvtárügyérõl, az 1919-tõl a
II. világháború végéig tartó idõszak könyvtártör-
ténetérõl, valamint az 1945 és 1949 közötti évek
könyvtári munkájáról. Az utóbbi jellemzõjeként
a szervezetlenséget, a szakmai irányítás hiányát,
az elavult állományokat, valamint az intézmények
elaprózottságát, nagy számát említi a szerzõ.
Valamennyi tárgyalt idõszakban összefoglalja a
korszak könyvtárügyére nézvést alapvetõ jelentõ-
ségû, a könyvtárak szakmai irányítását ellátó szer-
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vezetekre, intézményekre, a központi intézkedé-
sekre, a szabályozásra vonatkozó ismereteket,
ugyanakkor például érdekes, széles körben nem
igazán ismert, beszédes tényekkel és adatokkal
szolgál a népkönyvtárak mûködésérõl: az állo-
mány összetételérõl, a könyvtárat kezelõ sze-
méllyel kapcsolatos elvárásokról és a valós hely-
zetrõl, a nyitvatartási idõ alakulásáról, a tagsági
díjakról, a kölcsönzési idõrõl és a könyvtár elhe-
lyezésének mikéntjérõl.

A legbõvebb terjedelemben természetesen
Püspökladány könyvtártörténetét tárgyalja a szer-
zõ, a mához közeledve pedig egyre több forrás,
dokumentum állt rendelkezésére, amelyek alap-
ján dolgozhatott. Püspökladány könyv- és könyv-
tárkultúrájának elõzményei között tartja számon a
tiszántúli településen 1751-ben született és innen
elszármazott református egyház- és mûvelõdés-
történeti író, Mindszenthy Sámuel munkásságát,
aki az elsõ hazai tudományos ismeretterjesztõ
folyóirat, a Mindenes Gyûjtemény megjelenésé-
ben közremûködött. A XIX. század második fe-
létõl az olvasás megszerettetéséért és a kultúra, a
mûveltség emeléséért a legtöbbet az olvasókörök
tették, ezeket is számba veszi a szerzõ (Püspök-

ladányi Polgári Olvasókör, Püspökladányi Kato-

likus Olvasókör, Püspökladányi Társaskör stb.).
Az egyletekben és olvasókörökben a könyvek
mellett folyóiratokat is tartottak, amelyek között
kiemelt hely illette meg a helyi sajtótermékeket
(Püspökladány és Vidéke, Püspökladányi Hírlap,

Népújság stb.), ezeket éppúgy bemutatja, mint a
helyi nyomdák és könyvtárak mûködését a kez-
detektõl 1949-ig. Ezzel zárul a település olvasási
kultúrájának és könyvtárügyének elsõ történeti
korszaka, hogy azután a második részben, az
1949-tõl 1976-ig tartó periódusra vonatkozóan a
korábbinál részletesebb és árnyaltabb képet adjon
egyfelõl a hazai könyvtárügy országos fejlemé-
nyeirõl (a Népmûvelési Minisztérium felállítása,
a Népkönyvtári Központ létrehozása, az 1952-es
minisztertanácsi határozat kiadása, az 1954-es
kormányhatározat, amely elrendelte a községi,
járási és városi könyvtárak tanácsi kezelésbe adá-
sát, a korszerû közmûvelõdési, könyvtárpolitikai
szemlélet elterjedése stb.), másfelõl az 1949-ben
– egyes források szerint 1948-ban – alapított
Püspökladányi Járási Könyvtár történetérõl.

Mivel a városi könyvtár históriája a népkönyv-
tári, illetve járási könyvtári elõzményeitõl napja-
inkig igen terjedelmes idõszakot fog át, Mészáros

Eszter szûkíteni volt kénytelen a történeti feldol-
gozást, egyelõre a természetes választóvonalként
adódó 1976-os esztendõig, amikor is új helyre, a
Mûvelõdési Központ és Járási Könyvtár számára
készült épületbe költözött az intézmény. Ugyan-
csak korszakhatárt jelez, hogy ebben az évben
jelent meg a magyar könyvtárügy jogi szabályo-
zásában meghatározó jelentõségû, 1976/15. szá-
mú törvényerejû rendelet. A szerzõi elõszó sze-
rint azonban bizton remélhetjük, hogy a gondos
kutatómunka, a könyvtár történetének feldolgo-
zása ezzel az idõhatárral nem szakad meg, hanem
elkészülnek majd a nemkülönben nagy változá-
sokról számot adó, újabb fejezetek is.

A Püspökladányi Járási Könyvtár, amely 1953.
október 1-jén kezdte meg mûködését, a községi
népkönyvtár átszervezésével jött létre. Az 1953
és 1960 közötti idõszakról szólva a szerzõ felidé-
zi az épület-felújítás, az „otthonteremtés” nehéz-
ségeit, a szükséges könyvtári eszközök és beren-
dezési tárgyak beszerzésének, az állománygyara-
pításnak, a megfelelõ személyi feltételek megte-
remtésének folyamatát, miközben számadatokkal,
a könyvtári élet eseményeinek (könyvkiállítások,
irodalmi elõadások, könyvankétok, az olvasóto-
borzás változatos módszerei stb.), a helyi könyv-
tári vonatkozású jogi szabályozásnak a bemutatá-
sával jellemzi az ellentmondásos korszakot, amely-
nek során a könyvtár élénk kulturális életével
bekerült a település lakóinak tudatába, másfelõl
viszont a mûködési feltételek terén (a fûtésre,
világításra fordítható szûkös keret, az elhasználó-
dott eszközök és berendezések, az épület romló
állapota) komoly gondokkal küszködött. A könyv-
tár ezt követõ idõszakait (1961–1965; 1966–1970;
1971–1975) elemezve a szerzõ mindvégig hasonló
szempontok, témakörök szerint vizsgálódik: be-
mutatja a mûködési (tárgyi) feltételek, a könyv-
tárra fordított anyagi források alakulását, a sze-
mélyzeti ellátottságot, jellemzi a könyvtár tartalmi
munkáját, különös figyelemmel a gyermekek
könyvtári ellátására, bemutatja a hálózati, mód-
szertani munkát stb.

A könyvtár mûködésének változásait színes
grafikonokkal, diagramokkal szemléltetõ fejeze-
tek végén a szerzõ eljut a múltidézésben az új
könyvtárépület 1976. február 1-jén történt átadá-
sáig, egy rövid helyzetkép erejéig pedig felvil-
lantja azokat a történéseket, örömteli változásokat
és problémákat egyaránt, amelyekkel a püspökla-
dányi könyvtár a rákövetkezõ idõszakokban ta-
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lálkozott, és amelyek késõbbi munkájára jelentõs
hatással voltak.

A szakirodalmi kutatásokra, levéltári és irattári
forrásokra alapozó, sok-sok fontos adatot közlõ,
számos érdekes, figyelemre méltó adalékot és a
nagyközönség, különösen a fiatalabb generációk
számára kevéssé ismert részletet gondos alapos-
sággal összegyûjtõ, feldolgozó könyvtártörténeti
munka a Járási Könyvtár munkatársairól, tiszt-
ségviselõirõl készített jegyzékkel, rövid kronoló-
giával, a felhasznált források felsorolásával egé-
szül ki. Illusztrációs anyagként stílusosan „meg-
sárgult” papíron a könyvtár mûködésével, tevé-
kenységével kapcsolatos dokumentumok (jelen-
tések, tervek, beszámolók, sajtófotó minõségû
fényképek) zárják a jól szerkesztett, könyvtári
mûhelyhez méltóan, gondosan kivitelezett kiad-
ványt, amely újabb fontos adalékkal szolgál egy
meghatározott idõszak, az 1949 utáni Magyaror-
szág könyvtártörténetéhez, egyúttal pedig fontos,
elismerésre méltó helytörténeti kiadvány.

Hölgyesi Györgyi
Mészáros Eszter: Püspökladány közmûvelõdési
könyvtárügyének fejlõdése a kezdetektõl 1976-ig.
– Kiad. a Püspökladányi Városi Könyvtár, Püs-
pökladány, 2004. – 69 p. 11 t. – (Könyvtár és

Kultúra)

Visszatekintõ

Tiszteletet érdemlõ, elismerésre méltó vállalkozást
teljesít be a Visszatekintõ címû kötet, amelynek
szerkesztõi, Nemes Erzsébet és Kocsis István a
megalakulásának harmincadik évfordulóját ünnep-
lõ MKE (Magyar Könyvtárosok Egyesülete)
Olvasószolgálati Szekció múltjának színes króni-
káját adják. A könyvtárakban talán leginkább
„kirakatban” lévõ olvasószolgálati munka hétköz-
napjainak örömeit, gondjait, megoldandó kérdé-
seit pillanatfelvételekben rögzítõ „képsorok” a
szekció megalakulása óta eltelt idõszak életébe
engednek bepillantást.

Az Olvasószolgálati Szekció az ifjúsági tago-
zat megalakulása (1973) után nem sokkal, abból
kiválva, önállóan kezdte meg munkáját. Az egy-
kori alapító tagok, a szervezet elnökei és titkárai
valamennyien önzetlen elkötelezettjei a szakmá-
nak. Az országon belüli és országhatárokon túli
szakmai találkozások, vándorgyûlések adták a
terepét annak, hogy az olvasószolgálati munka
folyamatos javításán, elemzésén munkálkodó

kollégák ne csak szakmai ügyekben cserélhesse-
nek eszmét, de a kötetlen beszélgetéseken reme-
kül is érezzék magukat. Miután megfogalma-
zódott a szerkesztõk fejében a Visszatekintõ ki-
adásának gondolata, vélhetõ, hogy szinte kérés
nélkül jelentkeztek a szekció tagjai, hogy
hosszabb-rövidebb írásukkal segítsék a kollek-
tív emlékezést.

A szerzõk névsorából szinte lehetetlenség ki-
emelni valakit is a többieket kirekesztõ szándék
látszata nélkül. Nagy Attila, Gyõri Erzsébet, Rigó

Béla, Kocsis István, Nemes Erzsébet, Ugrin

Gáborné, Balogh Regina, Balogh Ferencné,
Balogh Mihály, Salamon Gábor, Zselinszki

Lászlóné, Lõrincz Lívia, Weinrauch Katalin,
Papné Angyal Ágnes és mások egy-egy írásukkal
szerepelnek a kötetben, és az emlékezés képein
az olvasószolgálati szekció munkáját meghatáro-
zó számos remek könyvtáros (Bereczky László,
Arató Antal, Gereben Ferenc, Kamarás István,
Futala Tibor, Szente Ferenc, Katsányi Sándor,
Pádár Éva, Károlyi Ágnes – sajnos néhányan
már nincsenek közöttünk) arcéle is kirajzolódik.
Õk és még sokan mások oroszlánrészt vállaltak
nemcsak az országon belüli, de a határon túli
magyar könyvtárakat segítõ munkában is.
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A kötet írásait mintegy keretbe foglalják a
beköszöntõ sorok, a régmúlt idõkre emlékezõk
gondolatai, valamint a kötetet záró rendezvény-
kronológia és a szekció életét megjelenítõ színes
fotók. Az MKE Ifjúsági Könyvtáros Szekciójá-
nak megalakulásáról szóló, Gyõri Erzsébet tollá-
ból való tudósítás arról ad hírt, hogy a Miskolcon
megtartott alakuló ülésen a mára fogalommá vált
Sallai István tartotta a megnyitó beszédet, A kü-

lönbözõ könyvtárhálózatok közötti együttmûködés

lehetõségei a 14 éven felüli ifjúság olvasási kul-

túrájának kialakításában címmel. Az újonnan
megalakult szekció ekkor 111 vidéki és 26 buda-
pesti tagot számlált (91 közmûvelõdési, 43 isko-
lai és 3 szakszervezeti könyvtárban). A hét feje-
zetre (Harminc éves az Ifjúsági/Olvasószolgálati

Szekció; Mentorképzõ olvasótáboraink alkalmi

tábori lapjai; Olvasás Éve; Határon túli kapcso-

lataink; Világjárás; Szakmai fórumok; Az Ifjúsá-

gi/Olvasószolgálati Szekció rendezvényeinek kro-

nológiája) tagolt kötet írásai megannyi élményt
elevenítenek föl, így színes montázsokból össze-
állított tablóképet formáz a kötet, amelynek gon-
dolati ívét az egymásra épülõ fejezetek adják meg.
A remek hangulatú olvasótáborok, vándorgyûlé-
sek, ötletbörzék megannyi, a gyakorlati megvaló-
sítást szorgalmazó gondolat ihletõi voltak. Az írá-
sokból az is kiderül, hogy a szekció számos tagjá-
nak élete egybefonódott a szakmáéval, ezt a gondo-
latot Nemes Erzsébet plasztikus sorai jelenítik meg:
„Az ember a 20-as éveiben meg akarja váltani a
világot, ha errõl késõbb le is tesz, a 30-as éveiben
meg akarja váltani a szakmát. Gyûjti az informáci-
ókat, az ismereteket, csipegeti innen-onnan, és a 40-
es éveiben próbálja azokat saját életterében, munká-
jában saját energiáját, tudását, tenni akarását hozzá
adva, gyümölcsöztetni. Az 50-es éveiben pedig to-
vábbadni, ami megérlelõdött benne. Ez a 30 év az
én 30-as, 40-es, 50-es éveim.”

Élvezetes írásokban „tárgyiasul” a határokon
belüli „kalandozások kora”, majd a Lendvára,
Zentára, Kassára, Pozsonyba, Torockóra, Árkos-
ra, Burgenlandba, Beregszászra tett kirándulások

képei elevenednek meg. Néhány európai fõváros
– Osló, Róma, London, Párizs – is helyet adott a
szekció összejöveteleinek, amelyek nemcsak a
résztvevõk emlékezetében élednek újra, de a szí-
nes fotók nyomán a kötet olvasójának is jut egy-
egy kis élményszelet. Természetesen kinek-kinek
más-más kép körvonalai rajzolódnak ki a múlt-
ból, ezért azután nemcsak a szekcióülések (pl. A
könyvtáros szerepe a hátrányos helyzet, az olva-
sási problémák leküzdésében; Olvasásra nevelés,
manipuláció, társadalmi nyilvánosság; Iskola és
könyvtár az ezredforduló küszöbén; Tehetséggon-
dozás és a könyvtár stb.) magvas gondolatai, de
a kirándulások, az együtt eltöltött szabadidõs prog-
ramok kedves, kellemes emlékei is megörökítõd-
nek. A visszaemlékezõ sorok – az 1973-as meg-
alakulástól egészen napjainkig – természetesen
nem vehetik számba valamennyi rendezvény ese-
ményét, a kötet végén olvasható kronológia azon-
ban az évenkénti találkozások, szekcióülések té-
máját és dátumát is tartalmazza. Az olvasó így
képet kaphat arról a sokszínû és szerteágazó
munkáról, amely a könyvtárak olvasótermeinek
falain túlmutat, hiszen szûken vett feladatkörén
túl, sokkal többet teljesített valamennyi kolléga.
Ám, amint ez az írásokból is kiderül, a napi nyolc
órát meghaladó munka mindig örömet és soha-
sem terhet jelentett. A sorokon átizzik a szakma
szeretete és az, hogy ezek az emberek vala-
mennyien hittel és hitelesen végzik munkájukat,
példát mutatva a jövõ nemzedékének is arra,
miként lehet és kell a gyakorta jelentkezõ anyagi
és egyéb technikai nehézségek ellenére „mégis
mindig fáradozni”.

A kötetre Kocsis István ajánló soraival érde-
mes az olvasók figyelmét fölhívni: „A mi szak-
mánk sok-sok kútfõbõl merítkezik. A megszer-
zett tudás nem csupán egyéni érdem – az is –, de
egyben szakmai közkincs, amivel jól kell tudnunk
gazdálkodni. E közkincs elemeit tartalmazza re-
ményeink szerint ez a harmincéves múltunkra
visszatekintõ kiadvány... Ajánlom minden könyv-
táros figyelmébe, és nem utolsósorban a velük
szimpatizáló, sokszor velük együtt dolgozó, tollat
forgató embereknek, szerkesztõknek, kiadóknak,
akik munkánk folyamatában egy-egy ponton csat-
lakoztak hozzánk, erõsítettek, segítettek minket.”

Bartók Györgyi

Nemes Erzsébet – Kocsis István: Visszatekintõ.
Harminc éves az MKE Olvasószolgálati Szekció.
– Budapest :  MKE, 2004. 137. p.

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete Helyismereti
Könyvtárosok Szervezete július 13. és 15. között
Veszprémben rendezi 12. konferenciáját Barango-

lás térben és idõben ezer esztendõ magyar irodal-

mában, avagy tájirodalom a helyismereti munká-

ban címmel.
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SajtófigyelõSajtófigyelõSajtófigyelõSajtófigyelõSajtófigyelõ

Magyar Nemzet
2005. február 10.

Zalai Hírlap
2005. január 28.
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IKSZ – hírek, események

Sajtóról a sajtóért

Az Informatikai és Könyvtári Szövetség (IKSZ)
a Könyvtári Intézettel közösen szakmai találko-
zót rendezett 2005. február 24-én az Országos
Széchényi Könyvtárban. A workshopra Fodor

Péter, az IKSZ elnöke és Dippold Péter, a Könyv-
tári Intézet igazgatója invitálta az országos szak-
folyóiratok szerkesztõit, a megyei könyvtárak
vezetõit és folyóirat-szerkesztõit. A találkozó Stra-

tégia és megújulás címmel a könyvtári szaksajtó
jelenérõl és jövõjérõl szólt. A fórum a Nemzeti
Kulturális Örökség Minisztériuma és a Nemzeti
Kulturális Alapprogram (NKA) támogatásával jött
létre.

A programot Fodor Péter nyitotta meg. Hang-
súlyozta: a találkozót a szakma információs rend-
szere érdekében kezdeményezték. Olyan kommu-
nikációra van szükség, amely a nyitottságra épül.
Az elnök azzal zárta beszédét, hogy a mai világ-
ban igény van az újszerû megközelítésre, a mar-
ketingre.

A rövid bevezetõ után Fisch Gábor László, az
NKA bizottságának szakértõje Megújult támoga-

tási formák a könyvtári szaksajtóban címmel tar-
tott elõadást. A beszámoló szerint az állam éven-
te nyolcmilliárd forintot költ kultúrára. Ebbõl éves
viszonylatban 700–800 millió forint jut az összes
szakmai kollégiumban folyóirat-támogatásra.
Amíg a felszínen komoly verseny folyik az NKA-
támogatásokért, addig a háttérben a sajnálat, a
politika és szubjektív szempontok dominálnak a
pályázati pénzek elosztásakor – tárta fel a ténye-
ket az elõadó.

Az idén az NKA 728 millió forintot fordított
229 folyóirat támogatására. Tehát átlagosan egy
lap hárommillió forint támogatásban részesülhet.
Azonban a folyóirat-támogatás összege széles
skálán mozog: néhány százezer forint és több
millió forint között.

A szakértõ a szaksajtó problémáját abban lát-
ja, hogy a „létezõ” 300–400 folyóirathoz képest
az állam 229-et támogat, illetve nehezményezi a
támogatás összegének szûkre szabottságát. Sze-
rinte így pontosan az állam az, ami a versenyt

nemhogy életre hívná, hanem megszünteti. Ha
egy folyóirat hatmillió forintos támogatást igényel,
akkor a megítélt hárommillióval csak részben van
kisegítve, s ezzel „továbbra is vegetálni fog”.

Vitathatatlan, hogy a folyóiratok többsége sze-
rény összegbõl gazdálkodik. Persze van példa jól
felszerelt mûhelyre is, azonban manapság gyako-
ri, hogy a fõszerkesztõ saját lakásán hozza létre
„jótékony” barátaival szellemi produktumát. En-
nek ellenére az elõbbi és az utóbbi lap között
nincsen minõségbeli különbség, csak támogatás-
beli…

A könyvtári szaksajtóról szólva Fisch Gábor
László megállapította, hogy a Könyvtári Szakmai
Kollégium 16,5 millió forintos támogatásban ré-
szesíti ugyan az öt országos hatókörû, „hagyo-
mányos” formában megjelenõ könyvtári szakfo-
lyóiratot (Tudományos és Mûszaki Tájékoztatás;
Könyvtári Levelezõ/lap; Könyv és Nevelés;
Könyv, Könyvtár, Könyvtáros; Könyvtári Figye-
lõ), de ha ezt az összeget egy vagy két lap kapná,
akkor azok „jó, minõségi lapok” lehetnének.

Az elõadás során használt, a pályázati anya-
gokra épülõ diagramok láthatóan gondolkodóba
ejtették a hallgatóságot. Az egyik ábra szerint a
könyvtári folyóiratok bevételeinek legnagyobb
része egyéb (elsõsorban kiadói) támogatásból,
nagy része NKA-támogatásból és legkisebb ará-
nya saját bevételi forrásból (hirdetés, elõfizetés)
ered. Igazi versenyhelyzetben a saját bevételek
rivalizálnának egymással. A gazdálkodással kap-
csolatban az elemzõ azt is kimutatta, hogy mind
az öt lapra jellemzõ, hogy a fedezeti igényüknél
kevesebb a fedezetük. Az egy lapszámra kalku-
lált eladási árnak legalább a nyomdai költséget
finanszíroznia kellene, ami nem minden esetben
van így.

Az NKA jövõbeni változásaival kapcsolatban
megemlítette, hogy a MATESZ szigorú ellenõr-
zésbe kezd, összevetve a valóságot a leírtakkal.

A következõ elõadó a Mimikri Közvélemény-
és Piackutató Bt. kutatásszervezõje, Kálmán Mik-

lós volt, aki a kutatások során használatos adat-
felvételi módszereket ismertette. A piac- és köz-
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vélemény-kutatás során alkalmazott módszereket
két nagy csoportba (kvantitatív, azaz mennyiségi
és kvalitatív, azaz minõségi) sorolják. A mennyi-
ségi megkérdezés eszköze leggyakrabban a kér-
dõíves vizsgálat (kérdezõbiztos segítségével vagy
önkitöltéssel történhet) és a telefonos kérdezés,
míg a minõségi megkérdezésnek az interjú és a
fókuszcsoport a legelterjedtebb formája. A ma-
napság újnak számító, leginkább külföldön hasz-
nálatos módszerek a CATI (a call centerben –
hívásközpontban – telefonos operátor számítógép-
re rögzíti a válaszokat), a VC (az operátor digi-
tálisan rögzíti a hangot), a CAPI (a kérdezõbiztos
a kérdezés során laptopra rögzít), a CASI (az ön-
kitöltõs kérdõív válaszait laptopon rögzítik), a
CSAQ (mágneses adathordozón található kérdõ-
ív) és a TDE (a telefon nyomógombja segítségé-
vel történõ válaszadás).

A fókuszcsoportos beszélgetés talán az
egyik legérdekesebb adatgyûjtõ módszer. A
beszélgetést moderátor irányítja, a verbális
kommunikáció elõre összeállított forgató-
könyv alapján zajlik. Hasznos információk
kerülhetnek felszínre egy-egy ilyen csoport-
ban, azonban minõségi módszer lévén ma-
gas árfekvéssel bír. A könyvtárak számára a
legolcsóbb megoldásnak az önkitöltõs kér-
dõív ígérkezik. Eljuttatásának egyik lehetsé-
ges módja, hogy a szaklappal egy csomag-
ban érkezik, azonban interneten is közread-
ható. A módszer hátránya, hogy telefonos
rásegítést igényel.

A meghívott elõadókat az öt országos szakmai
lap fõszerkesztõjének – Vajda Kornél (Könyv,
Könyvtár, Könyvtáros), Fülöp Ágnes (Könyvtári
Levelezõ/lap), Balogh Mihály (Könyv és Neve-
lés), Szántó Péter (Tudományos és Mûszaki Tá-
jékoztatás), Kovács Katalin (Könyvtári Figyelõ)
– jövõre, stratégiára, célokra összpontosító beszá-
molója követte.

A beszámolókban a jövõképek hasonlóak
voltak. Mindegyik lap szerkesztõsége arra törek-
szik, hogy megpróbálja megõrizni eddigi céljait
és lapjának már kialakult arculatát, ugyanakkor a
szerkesztõk a jövõben még inkább hangsúlyt
helyeznek a nagyobb pontosságra és a gyorsabb
tájékoztatásra. Az internetet egyelõre van, aki még
veszélyként, mások már pozitívumként élik meg
azáltal, hogy az új médium kiegészítõ funkciót
kaphat a nyomtatott lapok mellett. Továbbra is
cél a szakmai összejövetelekkel, találkozókkal

kapcsolatos beszámolók közreadása, a tágabb
értelemben vett hazai és külföldi könyvtárügyrõl
való tájékoztatás, azonban felmerül a szintén
költséges marketingtevékenység igénye a hírle-
velek, a különszámok, a CD-ROM-válogatások
kapcsán.

Dippold Péter az addig elhangzottak összeg-
zéseként kijelentette: „Nincs minden rendben a
könyvtári szaksajtó ügyében.” A kerekasztal-be-
szélgetés során megvalósult közös gondolkodás-
hoz Fodor Péterrel közösen az alábbi témajavas-
latokat kínálták fel: pénzügyi helyzet, marketing,
együttmûködés, azonosságok és párhuzamossá-

gok, az internet mint médium lehetõségei.

Válogatás a hozzászólásokból

„A pezsgõ együttmûködés olyan olvasókat is
megmozgatna, akiket eddig nem.”

„Jó volt az NKA-beszámoló. Ilyen az NKA
belülrõl, ilyen is lesz: politikai-ideológiai szem-
pontok érvényesülnek. A kurátorok ezt nem tud-
ják az ajtón kívül hagyni. Szükség van a szakla-
pokra.”

„A finanszírozásról konferenciát kell tartani.
Szegények vagyunk, irigyek. Sajnáljuk a másho-
va csepegõ milliókat. Senki nem kérdezi, hogy
miért van ennyi színház. A színházi hálózat jól
szervezett.”

„Meglepõ volt a szerkesztõk beszámolója. A
használók, használat szavak elõfordulásának gya-
korisága mindössze két gondolat kapcsán merült
fel az öt elõadónál. Mintha ezek a beszámolók
egy célról szóltak volna, számomra ezek eszkö-
zök voltak. A számunkra legfontosabb informá-
ciók verbálisan jönnek el hozzánk. Fontos, hogy
olyan eszközökkel is foglalkozzunk, amik ezt
szorgalmazzák.”

„A szakmai folyóirat fórum színtere. A könyv-
tárosok egymásnak írnak. Minden egyes munka-
társunk használója és szerkesztõje is a lapnak.”

„Az államnak nem az a feladata, hogy kive-
gyen lapokat a versenybõl, hanem az, hogy a
versenyhelyzethez hozzásegítse õket.”

„Az internetet nem lehet nem figyelembe ven-
ni. Az elsõdleges az, hogy az információ a lehetõ
legrövidebb úton eljusson ahhoz, akihez el akar-
juk juttatni. Vannak információk, amiket papírra,
illetve amiket internetre kell rakni.”

„Összemosódnak a profilok: számomra van
különbség a lapok között. Más-más céllal nyúlok
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egyikhez, másikhoz. Hiányérzetem lenne, ha bár-
melyik mellé le kellene tenni a voksot.”

„Amikor megjelentettük a Könyvtári Hírleve-
let, akkor a kistelepüléseknek is volt valami, ami
róluk és nekik szól.”

„Teljesen világos, hogy nem lehet kikerülni az
internetet. Az internet háttér-információt, többle-
tet adjon.”

„2005-ben 19 millió forint a támogatás az
internetes megjelenítéssel együtt. A lényeg nem
az, hogy elegendõ-e az öt lap vagy hét kellene.
Ma Magyarországon tízezer könyvtáros van. Az
egyéni elõfizetõk száma igen kevés, hiszen az
intézményekkel fizettetjük elõ.”

„A Könyvtári Figyelõ áll a szívemhez a legkö-
zelebb. Impozánsak voltak a grafikonok, szomorú-
ak. Úgy látszott, hogy a Könyvtári Figyelõ lenne a
legnagyobb ráfizetéssel megjelenõ lap, pedig a
könyvtárosképzés alapforrása. A tanulók használják

– akkor talán mégse éltünk hiába. A grafikon össze-
állításakor nem vettek figyelembe lényeges, ilyen
felosztásban nem kimutatható elemeket.”

„Nem a ráfizetést mutattam. Azt szerettem
volna mutatni, hogy az ár, amit a lap megszab,
elszakad már a nyomdai ártól is.”

„Úgy látom, hogy azt a határt próbáljuk átlép-
ni, hogy szaktudásunk elemeit próbáljuk forinto-
sítani.”

Összefoglaló gondolatként Dippold Péter hang-
súlyozta: „Ez nem az a fórum, ami döntésre jogo-
sult. Én azt tudom ígérni, hogy javaslatot fogunk
tenni kollégáinknak és saját részünkre.” Fodor
Péter elnök azzal zárta a szakmai tanácskozást,
hogy „nem szabad kijelenteni, hogy minden rend-
ben van. Szakmánknak ebben a szegletében is
kezdeményezõnek kell lennie.”

Patyi Adrienn

az IKSZ munkatársa

„Kézzel írott magyar történelem”
– Mohács elõtti oklevelek

A fenti címmel nyílt ki-
állítás 2005. március 17-
én az ELTE Egyetemi
Könyvtár I. emeleti dísz-
termében.

A kiállítás válogatás
az Egyetemi Könyvtár,
Egyetemi Levéltár közel
háromszáz darabból álló

Árpád kori és XIV– XVI. században keletkezett középko-
ri okleveleibõl, melyeket elõször láthatnak Magyaror-
szágon az érdeklõdõk. A kiállítás különlegessége IV.
Béla három, az 1200-as évekbõl származó oklevele, Zsig-
mond király 1406-os adománylevele királyi felségpe-
cséttel és Mátyás király XV. századi oltalomlevele a
Nyulak szigeti Szûz Mária kolostor apácáinak. A kollek-
ció különleges értékét adják az okleveleken található
eredeti királyi és pápai aláírások és pecsétek: IV. Béla
király, IV. László, Zsigmond király, Mátyás király, II.
Ulászló király, VI. Kelemen pápa, VI. Ince pápa, XI.
Gergely pápa.

A kiállított dokumentumok közül a legrégebbi IV.
Béla 1240-ben keletkezett irata, amely András országbí-
ró ítéletlevelét erõsíti meg.

A kiállítást dr. Gecsényi Lajos, a Magyar Országos
Levéltár fõigazgatója nyitotta meg. Köszöntõt mondott
dr. Szögi László, az Egyetemi Könyvtár, Egyetemi Le-
véltár fõigazgatója.

A kiállítás 2005. március 17. és 2005. május 20-a között
munkanapokon 10 és 18 óra között tekinthetõ meg.

A képen Mátyás király függõpecsétje 1485-bõl.

Pannóniai Féniksz, avagy hamvából
fel-támadott magyar nyelv

Elsõ nyomtatott tudományos
könyveink (XVI–XIX. század)

Az Országos Széchényi Könyvtár
és a Magyar Tudományos Akadémia

közös kiállítása
2005. március 11–július 30.
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TTTTTudjon róla!udjon róla!udjon róla!udjon róla!udjon róla!

Az ORSZÁGOS IDEGENNYELVÛ KÖNYVTÁR mint a nemzetiségi-etnikai kérdéskör
szakkönyvtára ebben az évben már tizenegyedik alkalommal vállalkozik komplett kiállítás meg-
rendezésére a XII. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon (2005. április 21–24., Budapest
Kongresszusi Központ).

A Magyarországon élõ tizenhárom nemzeti és nyelvi kisebbség kulturális intézményrendsze-
rét, tankönyveit, könyvtári és iskolahálózatát, könyvkiadását, sajtóját, valamint a róluk szóló
elemzõ irodalmat és publicisztikát mutatjuk be a II. emeleti 318-as standon, a Könyvtáros
Klub elõadóterme és kiállító standja mellett.

A kiállított könyvek, folyóiratok, kazetták, CD-k a helyszínen megvásárolhatók, illetve meg-
rendelhetõk. A folyamatos szakmai tájékoztatást könyvtárunk nemzetiségi referensei adják, az
árusítást a Budapesti Teleki Téka Könyvesbolt vezetõje vállalta.

Terveink szerint standunkon a hazai nemzetiségi-kisebbségi írók, költõk folyamatosan dedi-
kálni fogják legfrissebb megjelenésû mûveiket. A dedikálási forgatókönyv a fesztivál tájékoz-
tató anyagaiban, újságaiban található majd.

A fesztivál április 21-én 15 órától 18 óráig, április 22-étõl 24-éig pedig 9 órától 18 óráig
látogatható.

MINDEN ÉRDEKLÕDÕT SZERETETTEL VÁRUNK!
Lukács Zsuzsanna, OIK
tel.: 318 3688/405. m.
e-mail: lukacs.zsuzsanna@oik.hu

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2005

III. 14–27. országosan Internet Fiesta
III. 21. Bp., HIK Internet Fiesta országos

konferenciája
III. 16–17. Szombathely Workshop BDK Berzsenyi Dániel

a mozgókönyvtárról Könyvtár
III. 22. Bp., KSH Statisztikai tájékoztatás, KSH könyvtára Nemes Erzsébet

európai követelmények
III. 31.–IV. 1. Gyula Országos Textlib-konf. városi kvtár Dezsi János
IV. 7. Gyõr Tradíció és világháló Publika MKK Kisfaludy Károly

és KKMK Megyei Könyvtár
IV. 8-9. Nyíregyháza HUNRA-konferencia HUNRA www.hunra.hu
IV. 8. Balassagyarmat Párbeszéd a környezettel városi könyvtár Piatrik Valéria
IV. 21–24. Bp. Budapesti Nemzetközi Nagy Anikó

Könyvfesztivál
V. 8-10. Csongrád Kárpát-medencei IKSZ és városi kvt. M. Móré Ibolya

könyvtárosok konferenciája
V. 18. Bp., OSZK IKSZ-közgyûlés IKSZ M. Móré Ibolya
VI. 29-VII.2 Szombathely Könyvtárostanárok Könyvtárostanárok Szandi Ágnes

Nyári Akadémiája7 Egyesülete
VII. 13–15. Veszprém, Helyismereti konferencia MKE Helyism. Pardi Magdolna

megyei kvt. Könyvt. Szerv. és EKMK
X. 2. Könyves vasárnap Magyar Rádió
X. 3. Szombathely összefogás-konferencia IKSZ, BDK M. Móré Ibolya
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Az Informatikai és Könyvtári Szövetség és a Csemegi Károly

 Könyvtár és Információs Központ

Kárpát-medencei könyvtárosok konferenciája címmel

2005. május 8. és 10. között szervezi meg, hagyományos rendezvényét Csongrádon.

Program

1. nap

13.00–15.00 a vendégek fogadása, a szálláshelyek elfoglalása
15.00 az IKSZ kihelyezett elnökségi ülése, a határon túli szakmai szervezetek

bemutatkozása, az  együttmûködési megállapodás aláírásának elõkészítése
17.00 városnézés
19.00 vacsora az óvárosban
2. nap

9.00 a konferencia megnyitója
Dr. Fodor Péter, az IKSZ elnöke, a Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár fõigazgatója

9.10 a vendégek köszöntése
Bedõ Tamás, Csongrád város polgármestere

9.30 „A Nagy Könyv” program határon innen és túl
Ramháb Mária, a Nemzeti Kulturális Alapprogram (NKA) Könyvtári
Kollégiumának elnöke, a kecskeméti Katona József Könyvtár igazgatója

10.10 szünet
10.30 Az együttmûködésben rejlõ lehetõségek a határon túli könyvtárakkal

Kálóczy Katalin, a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma (NKÖM)
kisebbségi referense

11.45 kérdések, vélemények
12–13 ebéd
13.00 elõadás az NKÖM részérõl
13.30 A magyar kulturális stratégia jelentõsége a hazai és a határon túli könyvtárak

életében
Dr. Harsányi László, az NKA és a Kulturális Stratégiai Bizottság elnöke

14.30 az együttmûködési megállapodás ünnepélyes aláírása
15.00 Együttmûködési elvárások és lehetõségek a szakmai szervezetek részérõl

Dr. Fodor Péter, az IKSZ elnöke
Horváth Ilona, a Kárpátaljai Magyar Könyvtárosok Egyesületének elnöke
Halász Péter, a Szlovákiai Magyar Könyvtárosok Egyesületének elnöke
Hajnal Jenõ, a Kapocs Könyvtári Csoport vezetõje
Kiss Jenõ, a Romániai Magyar Könyvtárosok Egyesületének elnöke

17.00 a konferencia zárása
18.00 Bedõ Tamás, Csongrád város polgármestere állófogadást ad a konferencia

résztvevõinek
3. nap

Autóbuszos kirándulás a Szegedi Egyetemi Könyvtárba

A  konferencia teljes programja letölthetõ a www.konyvtar.csongrad.hu címrõl.
A jelentkezési lap és a konferencia teljes programja letölthetõ a www.konyvtar.csongrad.hu
címrõl. A jelentkezési lapokat legkésõbb 2005. április 20-ig a margo@konyvtar.csongrad.hu
címre, vagy a Csemegi Károly Könyvtár és Információs Központ 6640 Csongrád, Szenthárom-
ság tér 12. címre, vagy a (63) 483-764-es faxszámra kérjük visszaküldeni.
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Jelentkezési lap
a Kárpát-medencei könyvtárosok konferenciája

Csongrád, 2005. május 8–10.

Név: ..............................................................................................................................................

Elérhetõségi cím: ..........................................................................................................................

Postacím: ......................................................................................................................................

E-mail: ..........................................................................................................................................

Telefon, fax: .................................................................................................................................

Szállás: Erzsébet szálló
1 ágyas szoba 5500 Ft/fõ
2 ágyas szoba 3500 Ft/fõ
3 ágyas szoba 3000 Ft/fõ
4 ágyas szoba 2750 Ft/fõ

Május 8-án (vasárnap) kérek szállást nem kérek szállást
Május 9-én (hétfõn) kérek szállást nem kérek szállást

Óvárosi házak (korlátozott számban)
2 és 3 ágyas szobák 4000 Ft/fõ

Közös szobában kérem az elhelyezést

Név ....................................... Munkahely ....................................................................................
Név ....................................... Munkahely ....................................................................................
Név ....................................... Munkahely ....................................................................................
Név ....................................... Munkahely ....................................................................................

Étkezés:

Május 8-án (vasárnap) ebéd kérek nem kérek  (hidegsültek) 200 Ft
Május 8-án (vasárnap) vacsora kérek nem kérek

(bográcsos kakaspörkölt és halászlé) 200 Ft

Május 9-én (hétfõn) reggeli kérek nem kérek  (svédasztalos) 300 Ft

Május 9-én (hétfõn) ebéd kérek nem kérek

 (tyúkhúsleves, vegyes sültes tál, marhapörkölt) 800 Ft

Május 9-én (hétfõn) állófogadás részt veszek nem veszek részt  (nincs költsége)

Május 10-én (kedden) reggeli kérek nem kérek  (svédasztalos) 300 Ft

Május 10-én (kedden) kirándulás a szegedi egyetemi könyvtárba (nincs költsége)

részt veszek nem veszek részt

Május 10-én (kedden) ebéd Szegeden részt veszek nem veszek részt  2000 Ft

Csongrádra busszal vonattal autóval  érkezem

A konferencia költségeit átutalással csekken  fizetem

(A megfelelõt aláhúzással kérjük jelölni.)

Számlát a következõ címre kérem kiállítani:

Intézmény neve: ...........................................................................................................................

Intézmény címe: ...........................................................................................................................
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