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Az egyházi könyvtárak
informatikai fejlettsége

Egy felmérés eredményei

Bevezetés

Az Egyházi Könyvtárak Egyesülése 2004-ben
ünnepelte alapításának tízéves évfordulóját. Az
eltelt idõ lehetõséget biztosított arra, hogy vissza-
tekintsen a múltba, de elõre is nézzen a jövõbe.

A tízéves jubileumi közgyûlés érlelte meg a
gondolatot, hogy felmérjük, milyen helyzetben
vannak az egyesülés könyvtárai, az elmúlt évek-
ben hova fejlõdtek, és talán a felmérés segít a
fejlõdési irány megrajzolásában is. A 2004 nya-
rán elvégzett felmérés célja az volt, hogy meg-
vizsgáljuk a könyvtárak informatikai fejlettségét.

Az egyházi könyvtárak sajátos helyet töltenek
be a hazai könyvtárügyben. Több közülük évszá-
zados múltra tekinthet vissza. A másik sajátosság
a sokszínûség. Különbség fedezhetõ fel az egyes
felekezetek könyvtárai között, de különbség van
a könyvtárak között aszerint is, hogy a fenntartói
funkciókat egy egyházmegye, egy fõiskola vagy
a katolikus felekezet esetében egy szerzetesrend
látja-e el.

Az egyházi könyvtárak a legkorábban kelet-
kezett könyvtárak között szerepelnek, az évszá-
zadok alatt fontos szerepet töltöttek be a társada-
lom életében, a mûvelõdésben és a kultúrában, és
egyúttal sajátos pozíciót foglalnak el a magyar
könyvtári rendszerben is. A mûvelõdéstörténet-
ben az egyik legõsibb könyvtártípushoz tartoz-
nak. Kezdetben vagy egy uralkodónak, fõúrnak
volt jelentõs könyvtára, vagy egy egyházi intéz-
ménynek. A történelmi változások következtében
azonban az elmúlt évtizedekben hanyatlásnak,
pusztulásnak voltak kitéve. Évtizedekre háttérbe
szorultak, majd a rendszerváltozás hozta meg a
változást és ezzel együtt a megújulás szükséges-
ségét és lehetõségét.

A közmûvelõdési könyvtárakhoz hasonlóan az
egyházi könyvtáraknak is szembe kellett nézniük
a változással. Az 1980-as évek vége és az 1990-
es évek eleje új könyvtári trendek megjelenését
hozta. Teret nyert az információs és kommuniká-
ciós technológia, és a könyvtárakban helyet kap-

tak a számítógépek. A könyvtárosoknak egy idõ-
ben kellett megismerkedniük a számítógép hasz-
nálatával és bevonniuk a könyvtári feldolgozói
munkamenetbe a gépeket. Ez a változás az egy-
házi könyvtárakat is elérte. Fontos feladat volt
megtalálni a megfelelõ programot, amely az au-
tomatizálást segíti.

Orbis

1992-ben az Országos Katolikus Gyûjteményi
Központ (OKGYK) vállalta a koordinátor szere-
pét és kezdett bele a munkába. Felmérést készí-
tettek a számítógépes felszereltségrõl az egyházi
intézményekben, tehát nemcsak a könyvtárakban,
hanem a levéltárakban, muzeális gyûjtemények-
ben is. Alapgondolat volt, hogy a katolikus intéz-
ményekbe egy olyan programot találjanak, amely
egységesen használható könyvtári, levéltári és mú-
zeumi gyûjtemények állományának feltárására is.

Igazából egy körlevélrõl van szó, amelyben
öt kérdést tettek fel az intézmények vezetõi-
nek. Kívánnak-e csatlakozni egy számítógépes
rendszerhez, rendelkeznek-e számítógéppel? Ha
van számítógép, milyen program van birtokuk-
ban, milyen programokra lenne még szüksé-
gük, és milyen egyéb javaslatuk van az együtt-
mûködésre? A válaszokból látható, hogy az
egyes könyvtárak különbözõ fejlettségi szinten
álltak. Egyetlen helyen volt komoly számítógé-
pes park, sok helyen még gép sem volt, de a
kezdeményezést a legtöbb intézmény örömmel
fogadta. Ezúton köszönjük meg Fõtisztelendõ
Farkas Attila atyának, az OKGYK intézmény-
vezetõjének és Broczky Istvánnak, az OKGYK
munkatársának, hogy segítségükkel betekintést
nyerhettünk az OKGYK egyházi könyvtárakat
érintõ levéltári anyagába. A továbbiakban elsõ-
sorban a könyvtári alkalmazással, ennek törté-
netével foglalkozunk.

A szervezõi munkával 1993-ban Broczky Ist-
vánt bízták meg. Több program tanulmányozása
után, együttmûködve Sajó Tamás mûvészettörté-
nésszel, közösen úgy döntöttek, hogy egy új prog-
ram kifejlesztésével tudnák legjobban megoldani
a felmerült kérdéseket.

A programnak eleget kellett tennie a sokféle
intézmény igényeinek, de elvárás volt, hogy a
könyvtárakban található különbözõ dokumentum-
típusok feldolgozására is alkalmas legyen. A rend-
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szer alkotói többféle szempontot vettek figyelem-
be: fontos volt a rugalmasság, az akkoriban új
operációs rendszerekkel való együttmûködés. Az
alapvetõ funkciók billentyûvel vagy billentyûkom-
binációval elérhetõk legyenek, a képernyõn min-
dig látni lehessen a következõ lehetséges lépése-
ket. Ez azért volt szükséges, mert a munkatársak
nagy része ekkor kezdett magával a számítógép-
pel megismerkedni, ezért fontos volt a könnyû
használhatóság. A szempontok között szerepelt
még, hogy a program alkalmas legyen speciális
karakterek kezelésére és képek megjelenítésére,
tárolására is.

A program alapjául a Textar adatbáziskezelõ
szolgált, ezt fejlesztette tovább az Infoker cég. A
program bemutató verziója 1994 tavaszára ké-
szült el, és ekkor mutatták be Kalocsán az Egy-
házi Könyvtárak Egyesülése ülésének keretében.
A program az Orbis nevet kapta, utalva Comenius
munkájára, születésének évfordulója alkalmából.
A sikeres bemutató után megkezdõdött a prog-
ram tesztelése és bevezetése az egyházi intézmé-
nyekben. Az év folyamán telepítették a progra-
mot a pannonhalmi Fõapátsági Könyvtárban, az
esztergomi, váci, egri, gyõri és szombathelyi egy-
házmegyei könyvtárakban vagy gyûjtemények-
ben és a Szegedi Hittudományi Fõiskola Könyv-
tárában. A legtöbb helyen el is kezdték használni
a programot, de volt olyan, ahol csak évek múlva
kezdõdött el a feldolgozás. A program javítása
folyamatos volt, hiszen a használat során tapasz-
talt hibákat a kollégák azonnal jelezték. A prog-
ram közös továbbfejlesztésérõl 1994 márciusában
megállapodás kötött az OKGYK és a CEU CD
(Central European University Computer Depart-
ment). A megállapodás tartalmazta, hogy a CEU
CD a szoftvert nyilvántartási célra kívánja beve-
zetni, a fejlesztéseket közösen finanszírozzák, és
a további verziókat kölcsönösen átengedik egy-
más használatára. A kalocsai könyvtár vállalata,
hogy referenciahelyként mûködteti a programot,
és az év folyamán a Dunamelléki Református
Egyházkerület Ráday Könyvtára is érdeklõdött a
program iránt, a következõ évben pedig csatlako-
zott is az Orbis programot használók köréhez.
Kezdetben lokális gépeken mûködött a program,
Kalocsán vezették be legelõször a hálózati alkal-
mazását.

1995-ben a Gyulafehérvári Hittudományi Fõ-
iskola Könyvtára is átvette a programot és el-
kezdte a feldolgozást. A következõ években to-
vább bõvült az Orbist használó könyvtárak köre.
Csatlakozott a sárospataki Római Katolikus Egy-
házi Gyûjtemény, a Debrecen-Nyíregyházi Egy-
házmegye intézménye, a Gyõri és Esztergomi

Hittudományi Fõiskola, a veszprémi egyházi in-
tézmények. Ezek az intézmények már egy kifor-
rottabb, „gyerekbetegségeit leküzdõ” programot
kaptak meg. Mindazokhoz a tapasztalatokhoz is
hozzájutottak, amelyek az évek során felhalmo-
zódtak a már Orbist használó intézményekben.

Theca

A folyamatos munkával a rekordok száma
egyre nõtt. Ez maga után vonta a felismerést, hogy
ezeket a rekordokat másoknak is látniuk kell.
Ekkor született meg egy közös lekérdezõ felület
gondolata, melyet interneten keresztül bárki elér-
het. Mivel az Orbis DOS alapú program, szüksé-
ges az adatbázisok valamilyen szerveroldali
adatbáziskezelõ rendszerbe történõ konvertálása
és a hozzáférés biztosítása. Elõször a Voyager
program segítségével tervezték a megjelenítést,
végül azonban megszületett a Theca, amely je-
lenleg hét Orbis programot használó egyházi
könyvtár katalógusában keres egyidejûleg. A
Theca 2000-ben Pannonhalmán készült el, a Fõ-
apátsági Könyvtár rendszergazdájának szakdol-
gozataként. A közös lekérdezõ felület kialakítá-
sánál fontos szempont volt, hogy az alapja egy
szabad használatú szoftver legyen, ami elérhetõ a
nehezebb helyzetben lévõ könyvtárak számára is.
Emellett figyelembe kellett venni, hogy alkalmas
legyen speciális karakterek megjelenítésére és
nagy mennyiségû rekordot tudjon kezelni. Linux
operációs rendszeren fut a PostgreSQL relációs
adatbáziskezelõ, a megjelenítés Apache webszer-
veren és Perl programnyelven írt CGI program
segítségével futó alkalmazás. 2000 májusában
indították a próbaüzemet, ekkor három könyvtár
állományát jelenítette meg, Pannonhalmáét, a
kalocsai Fõszékesegyházi Könyvtár és a Sapientia
Szerzetesi Hittudományi Fõiskola Könyvtára do-
kumentumait. Azóta kiegészült az egri Fõegyház-
megyei Könyvtár, a Gyulafehérvári Hittudomá-
nyi Fõiskola Könyvtára, a székesfehérvári Püspö-
ki Könyvtár, a Ráday Könyvtár és a Veszprémi
Érseki Hittudományi Fõiskola Könyvtára állomá-
nyával. Az adatbázis frissítése sajnos jelenleg csak
alkalomszerûen történik, a rendszeres frissítés
megoldása még várat magára.
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Az Orbis mellett – amely tehát a katolikus
intézmények saját fejlesztésû programja – a pia-
con jelen voltak más, elsõsorban külföldi fejlesz-
tésû integrált könyvtári rendszerek. Az intézmé-
nyek egy része ezek közül választott, így nem
alakult ki az egyházi könyvtárak körében sem az
egységes, mindenki által használt rendszer. Az
egyházi könyvtárak által használt rendszerek kö-
zött találjuk a TINLIB-et, az Alephet, a Corvinát,
a Szirént és a Sziklát, ezekrõl azonban részlete-
sen nem szeretnénk szólni, hiszen bõséges szak-
irodalmuk van.

Az Orbis további története

Az évek során a könyvtárak egy része másik
programot választott, de sokan még mindig hasz-
nálják a rendszert, ráadásul újabb tagokkal bõ-
vült és bõvül az Orbis programmal dolgozó
könyvtárak köre. 1999 végére 35 intézmény hasz-
nálta a programot. (Ebbe a számba beletartoznak
a nem könyvtári alkalmazások is.) A 2000. év
folyamán jelentkezett az Egri Szeminárium Könyv-
tára, a tihanyi Bencés Apátság és a budapesti pálos
könyvtár. Így egy egyházmegye kivételével vala-
mennyi katolikus egyházmegye bekapcsolódott a
munkába. „A könyvtári feldolgozásban sikerült
kialakítani egy teljesen egységes, általánosan el-
fogadott könyvtári formátumot és rekordszerke-
zetet.”1 A következõ évben a Zirci Apátság Új-
könyvtára, az Albertfalvi Szent Mihály Plébánia
és a Központi Papnevelõ Intézet kérte és kapta
meg az engedélyt az Orbis használatához. 2002-
ben a Katolikus Pedagógiai Szervezési és Tovább-
képzési Intézet kérte a programot a könyvtára
számára, és a Szûz Mária Társasága is jelezte,
hogy szeretné 2000 kötetes könyvtárát feltárni a
program segítéségével.

A felmérés

2004 nyarán végeztük el a felmérést az egye-
sülés tagkönyvtárai között. A kérdõívvel kikül-
dött kísérõ levélben leírtuk: célunk, hogy képet
kapjunk az egyházi könyvtárak informatikai hely-
zetérõl, beleértve a könyvtárosok informatikai
felkészültségét is.

Szerettük volna felmérni, hogy az elmúlt évek-
ben informatikai téren hogyan és hová fejlõdtek a
könyvtárak. Sikerült-e felzárkózniuk a világi könyv-
tárakhoz, a fejlettségnek milyen fokán állnak.

A munka során sok segítséget kaptunk Ásvá-
nyi Ilonától (Fõapátsági Könyvtár, Pannonhalma),
az egyesülés elnökétõl és Török Beátától
(Sapientia Szerzetesi Hittudományi Fõiskola

Könyvtára, Budapest), az egyesülés titkárától,
ezúton köszönjük nekik.

Az eredmények fontosak abból a szempont-
ból, hogy mi magunk számot vethessünk helyze-
tünkkel, eddigi eredményeinkkel, és megpróbál-
juk jobban kihasználni a rendelkezésünkre álló
infrastruktúrát. Ismerjük meg, hogy milyen adat-
bázisok, elektronikus kiadványok készültek el
eddig, melyek vannak készülõben, a meglévõk
milyen formában elérhetõk. Tervezett, készülõ
munkáinkhoz hol találunk analógiákat, kihez for-
dulhatunk segítségért. Azt gondoljuk, mind a saját
munkánk megkönnyítésére, mind az olvasók jobb
tájékoztatása érdekében szükség van ezekre az
ismeretekre. Az eredményekkel szeretnénk segít-
séget nyújtani egy egységes koncepció, fejleszté-
si stratégia kialakításában is.

A kérdõív felépítése

A kérdõív hét kérdéscsoportot tartalmaz.
Az elsõ két kérdésben rögzítettük a kérdõívet

kitöltõ könyvtár nevét és állományának nagyságát.
A következõ kérdés a könyvtár személyi állo-

mányára, a dolgozók számára, könyvtárosi és
informatikai felkészültségére és a rendszergazda
jelenlétére vagy hiányára kérdezett rá.

A negyedik kérdésben a könyvtárakban talál-
ható személyi számítógépeket kívántuk felmérni.
A számítógépek száma, külön a könyvtárosok,
külön az olvasók rendelkezésére álló gépek. A
könyvtárosok által használt számítógépek korsze-
rûsége, ezen belül a processzorok típusa, a gépe-
ken futó operációs rendszer és az olvasók rendel-
kezésére álló informatikai jellegû szolgáltatások.

Az ötödik pont alatti kérdések a könyvtári
szoftverre vonatkoztak. Melyik rendszert használ-
ják a könyvtárak és ezek segítségével milyen
munkafolyamatokat gépesítettek, milyen mértékû
a könyvtári állomány számítógépes feltárása. Itt
kérdeztük meg, hogy milyen speciális adatbázi-
sokat építenek. Milyen szempontok játszottak
közre a jelenleg használt szoftver kiválasztásá-
ban, mióta használják az adott rendszert. Milyen
könyvtári szoftvert használtak korábban, készül-
nek-e szoftvert váltani.

A hatodik kérdéscsoport a könyvtárban hasz-
nált számítógép-hálózatra, illetve az internet-
kapcsolatra vonatkozott, a hetedikben a könyvtár
szervere után érdeklõdtünk.

Baranya Péter
Veszprémi Érseki Hittudományi Fõiskola

Könyvtára
Kövécs Ildikó

Szegedi Hittudományi Fõiskola Könyvtára
(folytatjuk)1 az Országos Katolikus Gyûjteményi Központ irattárából
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Tradíció és világháló

Konferencia a gyõri Kisfaludy
Károly Megyei Könyvtárban
(2005. április 7.)

A konferenciát a Publika Magyar Könyvtári Kör,
a Kisalföldi Könyvtárosok és Könyvtárak Egye-

sülete és a gyõri Kisfaludy Károly Megyei Könyv-

tár szervezte.
A megnyitót Horváth József, a Kisfaludy Ká-

roly Megyei Könyvtár igazgatója mondta, majd
Medgyasszay László országgyûlési képviselõ,
Gyõr-Moson-Sopron megye közgyûlésének alel-
nöke köszöntötte a résztvevõket.

A konferencia elsõ felében Skaliczki Judit (fõ-
osztályvezetõ, Nemzeti Kulturális Örökség Mi-
nisztériuma) Európai és hazai könyvtári fejleszté-

sek, együttmûködések, majd Ambrus Zoltán (igaz-
gató, Békés Megyei Könyvtár) Az elektronikus

technológia felhasználása a kulturális örökség kin-

cseinek megõrzésére és közzétételére. A LIGHT

projekt, és Pálvölgyi Mihály (fõiskolai tanár, Ber-
zsenyi Dániel Tanárképzõ Fõiskola) A használ-

hatósági vizsgálatok elméleti és módszertani kér-

dései címmel tartott elõadást.
A konferencia második részében az elsõ elõ-

adást magam tartottam Kérdések és válaszok a

könyvtári, levéltári digitalizációról címmel. Iga-
zában a konferencia kezdetéig talányos volt szá-
momra, hogy miért is kaptam felkérést a Publika
Magyar Könyvtári Kör részérõl a konferencián
való részvételre, de Skaliczki Judit, majd Ambrus
Zoltán elõadása megnyugtatott. Elõadásom elsõ
részében az egyházi könyvtárakról beszéltem, és
azzal kezdtem, hogy minden könyvtáros kolléga
tudja, a könyvtár-levéltár-múzeum egy közös „õs-
intézménybõl” vált szét három különbözõ intéz-
ménnyé. Elmondtam, hogy az egyházi gyûjtemé-
nyekben mind a mai napig sajátos szimbiózisban
él a három (vagy a három közül kettõ) intézmény,
s gyakran az intézmények nevében is ez a foga-
lom szerepel: „gyûjtemény”.

Az együttmûködés szükséges és lehetséges
tehát a három intézmény között. Skaliczki Judit

elõadásából kiderült: az információs kommuniká-
ciós technológia térnyerésével a világ ismét – ha
csak virtuálisan is – „egy közös intézmény” felé
tart. Az Ambrus Zoltán által ismertetett projekt
pedig imponálóan mutatta be egy megye (Békés)
közgyûjteményeinek együttmûködését immár a
gyakorlatban.

A továbbiakban a Gyõr-Moson-Sopron me-
gye különbözõ intézményeiben (egyházmegyei
kincstár, levéltár, megyei könyvtár) folyó digi-
talizálási kezdeményezésekrõl és eredmények-
rõl hallhattunk elõadásokat. Kiss Tamás (igaz-
gató, Gyõri Egyházmegyei Kincstár és Könyv-
tár) A Gyõri Egyházmegyei Kincstár és Könyv-

tár honlapja és az egyetlen vidéken õrzött

Corvina-kódex hozzáférhetõvé tétele, Néma

Sándor (igazgató, Gyõr-Moson-Sopron Megye
Gyõri Levéltára) Digitalizált úrbéri térképek és

a történetírás, Mennyeiné Várszegi Judit (osz-
tályvezetõ, Kisfaludy Károly Megyei Könyv-
tár) Régi képeslapok interneten – A Kisfaludy

Károly Megyei Könyvtár digitalizálási gyakor-

lata címmel tartott bemutatót. Az egyetlen nem
Gyõr-Moson-Sopron megyei, de megyei könyv-
tári kezdeményezést Gellér Ferencné (igazga-
tó) és Burai István (informatikus, Méliusz Ju-
hász Péter Megyei Könyvtár – Debrecen) is-
mertette Egy megvalósított közös modell bemu-

tatása. A Hortobágy modell címmel.
A zárszót Billédiné Holló Ibolya könyvtári

információs tanácsadó, a Publika Magyar Könyv-
tári Kör vezetõje mondta.

Ásványi Ilona

Szomszédolás

Az Észak-Alföldi Régió községi
könyvtárosainak találkozója

Szomszédolás címmel tartottunk kétnapos talál-
kozót az Észak-Alföldi Régió községi könyv-
tárosainak. A rendezvény szervezõje a tószegi
Községi Közkönyvtár volt, mely a Nemzeti
Kulturális Alapprogramhoz benyújtott pályázat-
ból, a helyi önkormányzat és a Könyvtári Véd-
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egylet anyagi hozzájárulásával valósította meg
a programot.

A rendezvény ötlete hiányból fakadt, hiszen
legutóbb 1998 szeptemberében szervezett ennek
a körnek országos találkozót Szolnokon a Verse-
ghy Ferenc Megyei Könyvtár. Annak a konfe-
renciának egyik elõadója voltam, elõadásomat a
Könyv, Könyvtár, Könyvtáros hasábjain olvas-
hatták. Azóta hiába várom a folytatást. A szolno-
ki kistérség községi könyvtárosait elõször 2003-
ban hívta Hellenpach Rozália rákóczifalvi kollé-
ganõ szakmai beszélgetésre, együttgondolkodás-
ra. 2004-ben Tószegen találkoztunk.

Fontosnak tartom, hogy a hasonló helyzet-
ben levõ könyvtárosok ismerjék egymást, tud-
janak egymás munkájáról, örömérõl, sikereirõl
és természetesen a nehézségekrõl, kudarcokról
is. Hogy a kistérségek, a megyék és legalább a
régió községi könyvtárosai tudjanak egymás-
ról, minél többen és többször találkozzanak. Mi,
az egy-két személyes könyvtárakban dolgozók
nehezebb helyzetben vagyunk, mint a nagyobb
települések könyvtárosai. Nekünk egyedül kell
megoldanunk a szakmai, az emberi vagy a tech-
nikai problémákat nap mint nap. Bíztam ab-
ban, hogy a találkozó végére nemcsak hasonló
helyzetben levõ könyvtárosok leszünk egymás
számára, hanem egymást segítõ kollégákként,
barátokként búcsúzunk.

A három megye könyvtárosai március 31-én
délelõtt érkeztek a településre. Múzeumlátoga-
tással és egy kis tószegi sétával indult a talál-
kozó. A szakmai programok elõtt néhány képet
láttunk a falu intézményeirõl, emlékhelyeirõl és
a könyvtár rendezvényeirõl, majd Papp István

polgármesternek és Bertalanné Kovács Piros-

kának, a szolnoki megyei könyvtár igazgatójá-
nak köszöntõje és megnyitója következett. Ez
után videofilmet vetítettünk a településrõl és a
könyvtári programokról.

Délután a községi könyvtárak szakemberei
kaptak szót. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyét
Simainé Varga Lívia, a csengeri városi könyvtár
igazgatója képviselte, aki a kistérségükhöz tarto-
zó községek könyvtári ellátására kiírt és beadott
pályázatukról beszélt. A kistérséghez tartozó ti-
zenegy település könyvtári helyzetének bemuta-
tása után a könyvtári ellátás tervezett módjáról
szólt. A könyvtárral rendelkezõ településeken az
alapfelszereltség és a könyvtári helyiség felújítása
a cél, a meglevõ állomány a mobil szolgáltatás

alapbázisa lesz. Minden településen biztosítják a
szélessávú internetkapcsolatot. A szolgáltató
hellyel nem rendelkezõ falvakban korlátozott
nyitva tartással tervezik a könyvek kölcsönzését.
Minden település biztosítja a szükséges helyisé-
get. A jelenlegi pályázati program egy három-
éves idõszakot ölel fel.

Õt követte a szabolcsiak másik képviselõje,
Pásztor Zoltánné, a gávavencsellõi könyvtár igaz-
gatója. A Nyíregyházától negyven kilométerre
levõ település bemutatása és az általa szerkesztett
címertár ismertetése után beszélt a kettõs, iskolai
és nyilvános könyvtári funkcióból adódó sajátos
feladataikról, arról, hogy ezeket miként valósítják
meg, milyen rendezvényeket szerveznek. Könyv-
tárukban 31 ezer dokumentum van, melyet 869
beíratkozott olvasó használ. A feladatokat három
könyvtáros látja el. 2004-ben 864 ezer forintot
fordítottak állománygyarapításra. Rendezvényeik
közül kiemelte az író-olvasó találkozókat, a nyári
gyermekfoglalkozásokat, a sakk szakkört. Felada-
tuk a helyi újság szerkesztése, közmûvelõdési
szakember híján ünnepségek szervezése, rendsze-
resek az ifjúság és a gyermekek számára kiírt
pályázatok, szerkesztik a településrõl megjelenõ
kiadványokat. Igyekeznek úgy mûködtetni az
intézményt, hogy nélkülözhetetlenné váljanak a
település életében.

Hajdú-Bihar megyébõl Földes és Zsáka köz-
ség könyvtárosai tartottak elõadást.

Földesen 1945-ben alakult meg a könyvtár
ötszáz kötettel, jelenleg 25 ezer dokumentum várja
az ezeregyszáz olvasót. 1980 jelentõs változást
hozott az intézmény életében, létrehozták az
ÁMK-t, melynek tagintézményeként mûködött a
könyvtár, és ez közös épületbe költözést is jelen-
tett. Ekkortól a könyvtár kettõs funkciójú, nyilvá-
nos és iskolai könyvtári feladatokat lát el. 1989-
ben felvették Karácsony Sándor nevét, a könyv-
tár külön dokumentumtárban kezeli köteteit, kéz-
iratait, fotóit. Rendszeresek a névadóhoz kapcso-
lódó rendezvényeik, vetélkedõk, emlékülések.
1999-ben a könyvtár visszakapta szakmai önálló-
ságát, de továbbra is kettõs funkciót tölt be. Ál-
lományfeltárásra és kölcsönzésre is a Libtech
programot használják. Pályázat útján jutottak hat
számítógéphez és egyéb eszközökhöz, valamint
az internethez – számolt be munkájukról Ványi

Lajosné, a könyvtár igazgatója.
Zsákáról Bíró Miklósné vállalta az elõadást,

aki a Mûvelõdési Ház és Könyvtár igazgatója.
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1998-tól a felújított Rhédey-kastélyban mûködik
az összevont intézmény. Elõadásában kitért a
kastély, a benne mûködõ több kiállítás részletes
bemutatására, az eredeti bútorokról, a családi
hagyatékról is tett említést. Speciális helyzetük a
mûemlék épületbõl, az összevont két intézmény
munkájának szerves együttesébõl, az ott dolgozó
népmûvelõk, könyvtárosok harmonikus együttmû-
ködésébõl adódik. Kiemelte a hátrányos helyzetû
gyermekeknek pályázati pénzekbõl rendszeresen
szervezett nyári táboraikat, foglalkozásaikat. A
könyvtár ad helyet a faluban megjelenõ két új-
ságnak is. A településen mûködõ teleház, a Zsáka
Jövõjéért Alapítvány és a „Zsákai Rhédey-kas-
tély a Közmûvelõdésért” Közalapítvány az intéz-
ményekkel közösen dolgozik az ott élõkért.

Jász-Nagykun-Szolnok megyét Jászfelsõszent-
györgy könyvtárvezetõje és a házigazda képvi-
selte.

Az 1700 lakosú Jászfelsõszentgyörgyön
Megyeriné Nagy Magdolna vezeti a könyvtárat,
a teleházat, itt mûködik a falu eMagyarország
pontja is, és napi egy órában az iskolai könyvtá-
rosi feladatot is ellátja. Ezen kívül európai uniós
különgyûjteményt is fenntartanak egy sikeres, a
Külügyminisztériumhoz benyújtott pályázat ered-
ményeként. A több funkció igen sokrétû felada-
tot ró az egyszemélyes intézményben dolgozó
Magdira. A fenntartó által biztosított költségveté-
sen túl rendszeresen nyer pályázatokon, hol ki-
sebb, hol nagyobb összegeket. 2004-ben 249
dokumentummal gyarapodott a könyvtár, aminek
340 olvasója volt. Nagy gond, hogy a település-
rõl már az általános iskolás korú gyerekek is in-
gáznak. Az intézmény igyekszik mégis minden
ott élõnek programokat szervezni, vetélkedõket
rendez, köröket mûködtet. Bekapcsolódott A
Nagy Könyv akcióba is, a nagyobb könyvtárak
számára is minta értékû programokkal.

A teleház sokrétû szolgáltatással áll a lako-
sok szolgálatában: irodai munkák, számítógé-
pes játékok, internethasználat, tájékoztatás,
oktatás (nyelvi, alapfokú számítógépes, inter-
nethasználati tanfolyamok szervezése), civil
segítõ központ, a helyi újság szerkesztése
(Felsõszentgyörgyi Hírek), írása, nyomtatása,
terjesztése 1999 augusztusa óta, kiállítások
(festmények, fotók stb.) évente kétszer, Teleház
Kupa kispályás labdarúgó mérkõzések õszi,
tavaszi fordulója. December 5-én Mikulás-szol-
gáltatás megszervezése, lebonyolítása a faluban.

A házigazda tószegi könyvtár munkájáról én
tartottam rövid ismertetõt. (Ekkorra már az
idõnk is egyre fogyott a busz indulásáig.) Az
1959-tõl számított folyamatos mûködés elõtt
többször volt próbálkozás könyvtár létrehozá-
sára a faluban, így 1900-ból való az elsõ utalás
erre, de adatok nem maradtak fenn. A személyi
és tárgyi feltételeken túl beszéltem a szolgálta-
tásainkról, rendezvényekrõl, számokban mérhetõ
adatokról, az intézmény támogatására alakult,
az idén tízéves egyesületrõl, a könyvtár és a
védegylet nyertes pályázatairól, terveinkrõl. A
4800 lakosú községben a fõállású vezetõn kí-
vül egy hatórás könyvtáros-asszisztens dolgo-
zik, 15 200 dokumentum és nyolc jól felszerelt
multimédiás számítógép szolgálja a 444 olvasó
ellátását. 2004 óta eMagyarország pontként
biztosítjuk a szélessávú internet-hozzáférést.
Öregbetûs könyvekkel és hangoskönyvekkel
várjuk a látásproblémákkal küszködõket. Ki-
emelem még a Tószegi Könyvtári Védegylet
(egyesület) tevékenységébõl, hogy a rendezvé-
nyekhez nyújtott anyagi segítség mellett doku-
mentumok beszerzésével is segíti a könyvtárat.
Példa értékû lehet, hogy a könyvtár és az egye-
sület 1999 óta 12 nyertes pályázattal bír, ez
közel ötmillió forintot jelentett.

Az elsõ nap programja Szolnokon a Tiszaligeti
Turisztikai és Szabadidõ Központban folytatódott.
A rövid, de kalandos utazást (melyen megtapasz-
taltuk: a 15-ös busz nem vár) vacsora és beszél-
getés követte.

Az éjszakába nyúló beszélgetésen minden
résztvevõ szót kapott. Így betekinthettünk az elõ-
adóként nem szereplõ könyvtárosok sokszínû
munkájába is. Kiderült, nem mindenhol mûködik
az összevont intézmény olyan harmonikusan, mint
Zsákán, de minden könyvtáros ellát nemcsak
könyvtárosi munkát is. Talán legkirívóbb a
Bihartordán mûködtetett asszonykórus. A kollé-
ganõ ott idõnként napközis nevelõ, néha szociális
munkás, de egy biztos, a település nélkülözhetet-
len szakembere. Kismarjáról egyesület által mû-
ködtetett intézményre is láttunk példát.

Mindannyiunk életében adódnak nehézségek,
amik idõnként már az egészségünket is veszé-
lyeztetik, de rövid kihagyás után mindenki újult
erõvel és lelkesedéssel folytatja a munkát. Töret-
len kedvvel kezd bele a helyi adottságoknak,
fenntartói elvárásoknak megfelelõ rendezvények
szervezésébe, programok megvalósításába.
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A második napon a megyei könyvtárak képvi-
selõinek elõadásait hallottuk. Elsõként a debrece-
ni Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtárból
Szilágyi Irén beszélt megyéjük községi könyvtá-
rainak helyzetérõl. Az elsõ részben a Hazai trend

a községben élõk számára címmel ismertette nap-
jaink helyzetét, a jogszabályi hátteret, a lehetõsé-
geket. A folytatásban a Hajdú-Bihar megyei
KSZR-rõl (Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer)
beszélt. Ismertette a tagkönyvtárakat, az elõzmé-
nyeket, a motivációt, a mûködtetést, a dokumen-
tumellátást, az információszolgáltatást, az egyéb,
például nemzeti és etnikai kisebbségeket érintõ
speciális gyûjtemény gyarapítását, a megkötött
megállapodásokat és a tagkönyvtárak ellátását.
Átfogó és teljes képet kaptunk a megyei könyv-
tár községi könyvtárak munkáját segítõ tevékeny-
ségérõl.

Ezt követte Gosztonyi Enikõ módszertani
könyvtáros elõadása a nyíregyházi Móricz Zsig-
mond Megyei és Városi Könyvtárból. Az elõ-
adásban a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei hely-
zetképet a megye általános bemutatásával, illetve
a megye jelenlegi helyzetét statisztikai mutatók-
kal illusztrálva vázolta fel. A népesség megoszlá-
sa, az alapterület, az állomány összetétele, az ál-
lománygyarapítás mutatói, valamint a könyvtár-
használati adatok elemzésével pontos képet kap-
tunk a megye községi könyvtárairól.

Az adatok alapján a 208 községbõl megköze-
lítõleg 90 településen azonnali beavatkozásra van
szükség, mivel 32 településen nincs könyvtári
szolgáltatás, 51 településen pedig elégtelen a szín-
vonala. A folytatásban a megyei könyvtár kiste-
lepülések ellátását szolgáló eddigi és a továbbiak-
ban szükséges tevékenységeirõl beszélt. Elmond-
ta, hogy a KSZR útmutatásai milyen lehetõsége-
ket kínálnak megyéjük kistelepülési könyvtári
ellátására.

Harmadikként Bertalanné Kovács Piroska,
a szolnoki Verseghy Ferenc Megyei Könyvtár
igazgatója kapott szót. Ismertette a házigazda
megye községeinek helyzetét, és beszélt az ál-
taluk kistelepülések számára mûködtetett ellá-
tási rendszerrõl.

Megyénkben 79 önkormányzati könyvtár
mûködik, ebbõl 66 községben. 2003-ban 41 tel-
jes munkaidõs, 33 részmunkaidõs fõfoglalko-
zású könyvtáros dolgozott a községekben. Elég
magas a kettõs funkciójú és összevont intézmé-
nyek száma. A községekben élõ 153 642 la-

kosból 20 911 beíratkozott olvasó, ebbõl 8522
gyerek, a könyvtárhasználók száma 248 414,
ebbõl gyerek 132 436, a kölcsönzõk száma:
154 994, amibõl 79 421 a 14 év alatti. Az
ellátási-rendszernek 14 település a tagja, 4483
dokumentummal rendelkeztek 2003-ban. Eze-
ket cserélik évente négy alkalommal, vándo-
roltatják a tagkönyvtárakban.

A KSZR adta lehetõségekkel megyénk egyet-
len kistérsége sem tud élni, mivel egy-egy olyan
könyvtár van, ami nem szerepel a nyilvános
könyvtárak jegyzékén. Nekünk valami más utat
kell találni a nehéz helyzetben levõk megsegíté-
sére, ellátására.

A községi könyvtárak országos állapotáról
Fehér Miklós, a Könyvtári Intézet osztályvezetõ-
je tartott elõadást. Elõadásának elsõ részében is-
mertette a községi könyvtárak országos helyzetét,
benne a községi könyvtári ellátást – országos tren-
deket, a könyvtári ellátás jelenét és jövõjét (a
települések, települési vezetõk, önkormányzatok
feladatait), a könyvtári munka átalakulását –, a
könyvtár jövõjében a könyvtáros feladatait. Az
országos elemzésnél összehasonlítást láttunk a
megyei, a városi és a községi könyvtárak helyze-
térõl. Érdekes volt a számok tükrözte képben azt
látni, hogy a városok helyzete, eredményei
rosszabbak a községieknél.

Kiemelem, miben látja a könyvtáros feladatait
az elõadó: a (potenciális) használók számbavéte-
le, az igénykutatás, a szolgáltatások tértõl függet-
len szervezése, az együttmûködés, a partnerség, a
helyi érintettségû, tartalmú adatbázis.

Küldetésünk: az esélyteremtés, az érték- és
hagyományõrzés, az új érték létrehozása.

A ma könyvtára: tanító, szükségletet ismerõ és
kielégítõ, kapu a tudásalapú társadalomhoz, fel-
zárkóztató és esélyteremtõ intézmény, identitás-
és kultúraközvetítõ.

Elõadásának második részében a KSZR ki-
építésének lehetõségeit ismertette. A két nap prog-
ramját a szolnoki megyei könyvtárban tett látoga-
tás zárta.

A találkozó visszhangja pozitív, ez visszaiga-
zolás arra, hogy az ötlet jó volt és erõt adott
mindennapi munkánk folytatásához. Bízom ab-
ban, hogy lesz folytatás, veszi valaki a bátorságot
és egy-két év múlva másik megye községi könyv-
tárában találkozhatunk.

Siposné Nagy Julianna

könyvtárigazgató
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Workshop
a mozgókönyvtári
ellátásról

Szombathely, 2005. március 16–17.

A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma
megbízásából a Berzsenyi Dániel Könyvtár, a
British Council és a Könyvtári Intézet nemzetkö-
zi szakmai napot szervezett a bibliobusz üzemel-
tetésében tapasztalattal rendelkezõ külföldi és
hazai szakemberek részvételével abból a célból,
hogy a Magyarországon is kiterjeszteni tervezett
szolgáltatási formát az érintett kollégák alaposan
megismerhessék.

A Berzsenyi Dániel Könyvtár igazgatója,
Pallósiné Toldi Márta köszöntötte az egybegyûl-
teket, majd Koncz Erika, a Nemzeti Kulturális
Örökség Minisztériumának (NKÖM) helyettes
államtitkára beszélt a vidékfejlesztéssel kapcsola-
tos tervekrõl, azaz a Közkincs programról. Ma-
gyarországon a lakosság 35 százaléka ezer fõ alatti
településeken él. Ezeken a településeken a leg-
több esetben nincs olyan létesítmény, ahol a helyi
közösség kulturális életet élhet. Ahol esetleg van
mûvelõdési ház vagy könyvtár, ott is probléma
az épületek rossz állapota, illetve a kihasználat-
lanság. A Közkincs program célja, hogy fellen-
dítse a vidéki és falusi kulturális és közösségi
életet. Fontosnak tartják, hogy létrejöjjön a kultu-
rális esélyegyenlõség, melynek megteremtéséhez
elsõként egy mûködõ kulturális infrastruktúrát kell
kialakítani. A program segítségével a kulturális
tárca igyekszik megteremteni a vidéki fiatalok
esélyegyenlõségét és lehetõséget nyújtani a helyi
közösségeknek, hogy maguk formálják, fejlesszék
a saját kulturális életüket. „A program lényege,
hogy megmozgassa a vidéki kulturális közélet
állóvizét.” A tervek közt szerepel a vidéki köz-
gyûjtemények felújítása, frissítése, az érdeklõdést
felkeltõ programok szervezése.

A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma
és a Magyar Fejlesztési Bank révén másfélmilli-
árd forintot lehet majd kulturális fejlesztésekre
költeni. Az idén száz hazai kistelepülésen újulhat
meg vagy épülhet mûvelõdési ház, múzeum,
könyvtár, táj- és emlékház. A kulturális együtt-
mûködési program elsõdleges célja az olvasás
megszerettetése, illetve olyan közösségek létre-

hozása, melyek képesek a helyi fiatalok megtar-
tására. A településenként legfeljebb húszmillió
forint hitel felvételéhez tíz százalékos önrész kell,
míg a hitelek kamatterhét és a törlesztés egy ré-
szét a kulturális tárca átvállalja. A megfelelõ
könyvtári ellátás érdekében a hitelkonstrukciót
kiterjesztik egy mozgókönyvtári rendszer beindí-
tására is. A könyvtárbuszok vásárlására olyan
kistérségi társulások és megyei önkormányzatok
pályázhatnak, amelyek ezzel a mozgókönyvtárral
legalább 35 kistelepülést képesek kiszolgálni. A
minisztérium kísérleti jelleggel az idei évben há-
rom-öt könyvtárbusz beindítását tervezi. A jár-
mûvek mintegy ötezer könyvet, CD-ket, DVD-
ket szállítanak majd, és internetezésre is lesz le-
hetõség a buszon.

Skaliczki Judit, az NKÖM könyvtári fõosztá-
lyának fõosztályvezetõje a kistelepülési könyvtári
ellátás reformjáról tartott elõadást. Elõadásában
elõször a rendszerváltás utáni könyvtárügy reform-
lépéseirõl, azaz a könyvtári törvényrõl, az azt
követõ jogszabályokról, az ODR-rõl, illetve a
továbbképzés korszerûsítésérõl beszélt. A 2003
és 2007 közötti idõszak stratégiai tervének fõ
törekvései az esélyteremtés a hátrányos helyzetû-
ek számára, az információhoz való hozzáférés
fokozatos szélesítése, a kistelepülések könyvtári
ellátásának megoldása, illetve a könyvtáros élet-
pálya korszerûsítése. Az ország és a községek
statisztikai adatainak megtekintése után a kistele-
pülési könyvtárellátás megoldási lehetõségei ke-
rültek napirendre. Ehhez nagyon fontos a kor-
mányzati és önkormányzati együttmûködés, to-
vábbá a szakmai konszenzus. A kistelepülések
Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszere, azaz a
KSZR kiépítése során ügyelni kell arra, hogy il-
leszkedjen a könyvtári törvényben megfogalma-
zott könyvtári rendszerhez, illetve a rendszer ki-
alakításához többféle finanszírozási forrás szük-
séges. A KSZR lényege, hogy az önkormányza-
tok döntése alapján megoldják a kistelepülési
könyvtárellátást. Lehetõségük van nyilvános
könyvtár fenntartására (ezt a 2500–3000 lakos
fölötti községek esetén javasolják), könyvtári
szolgáltatóhely kialakítására és szolgáltatások
megrendelésére (2500–3000 lakos esetén javasolt),
illetve könyvtárbusz mûködtetésére (700–1000
fõ). Az elõadás végén szó esett az NKÖM terve-
zett pályázatáról, a Közkincs programról is.

A mozgókönyvtár mint jövõterv címmel Silva

Novljan (Ljubljana) tartott elõadást. Hangsúlyoz-
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ta, hogy minden fejlesztés nagymértékben függ
az információk elérhetõségétõl, illetve azok fel-
használói kapacitásától. A mozgókönyvtárak leg-
fontosabb feladatai, hogy biztosítsák a haszná-
lóknak a kölcsönzést, az információ elérhetõsé-
gét, mindezt kézbesítsék, könyvtári hálózatba
kapcsolják és létrehozzanak egy mobil gyûjte-
ményt. A minõségi bibliobuszos szolgáltatás sze-
rinte egyet jelent más könyvtárak minõségi szol-
gáltatásaival: fontos a használókkal való közvet-
len érintkezés, illetve az üzemeltetés eredményes-
sége és hatékonysága. Beszélt a könyvtárbusz
jellemzõirõl, az üzemeltetés speciális feladatairól,
illetve az általános és speciális szolgáltatásokról
is. Hangsúlyozta az elõkészítés és a környezethez
való alkalmazkodás fontosságát, továbbá a köz-
ponti könyvtár szerepét a minõségi szolgáltatások
biztosítása terén. A könyvtárbuszok használatá-
val a könyvtárak legfontosabb céljai, hogy növel-
jék az olvasók aktivitását, fejlesszék az informá-
ciós mûveltséget, mutassanak be speciális gyûjte-
ményeket, nyújtsanak speciális szolgáltatásokat és
érjék el a speciális olvasóközönséget. Az elõadás
második részében Szlovénia mobilkönyvtári ellá-
tásáról mesélt, melynek kezdetei a XIX. századra
nyúlnak vissza. Manapság már nagyon fejlett
náluk ez a fajta szolgáltatás, több száz községet
ellátnak, több bibliobuszuk üzemel. Nagyon jó a
buszok kihasználtsága, sokan felkeresik mind
kölcsönzés, mind egyéb szolgáltatások (pl. kisebb-
ségek ellátása, börtönök ellátása, tanácsadó szol-
gáltatás, foglalkozások tartása, vetélkedõk szer-
vezése stb.) igénybevétele céljából.

Suzana Szabo Pahic a muraszombati Területi
és Tanulmányi Könyvtár bibliobusz üzemeltetési
tapasztalatairól beszélt. A bibliobuszok segítségé-
vel hatékonyabb lesz a hozzáférés a dokumentu-
mokhoz, a könyvtári állományhoz, több olvasója
lesz a központi könyvtárnak, és fejlõdik az olva-
sási kultúra is. Egy bibliobusz vásárlásakor szá-
mos kérdés és probléma felmerül, melyekre meg
kell találni a megoldást: hol legyen a busz telep-
helye, ki gondoskodik a mûködtetésérõl, ki a
tulajdonosa stb. A busz kiválasztása során ügyel-
ni kell arra, hogy az tovább alakítható, tágas,
kényelmes legyen. Meg kell határozni a kivitele-
zésért felelõs személyt, ki kell számítani a gazda-
sági hatékonyságot és be kell tartani a beruházás
idõrendi tervezetét. Az igazgatónõ azonban hang-
súlyozta, hogy a könyvtárbusz nem gazdaságos
beruházás, a gazdasági mutatóit nem lehet mérni,

ugyanis a hatékonysága csak közvetetten mérhe-
tõ. A tájékoztatót a következõ mondattal zárta:
„Ha a bibliobuszt csak egy olvasó keresi fel, aki
másként nem jött volna el a könyvtárba, a beru-
házás már elérte a célját.”

A horvátországi tapasztalatokról Spomenka

Petrovic számolt be, aki Zágrábból érkezett a kon-
ferenciára. Ízelítõt kaphattunk Horvátországról,
majd az ország könyvtári múltjáról. Kezdetben
lovaskocsival szállították a könyveket már a XX.
század elején, majd a tanárok segítségével köl-
csönöztek a kis falvakban. Késõbb teherautók,
majd buszok vitték az olvasnivalót. 1976-ban
indult útjára az elsõ „könyvmobil” Zágrábban, és
ez a jármû lett a prototípusa az összes horvát
bibliobusznak. 1977 után 15 busz készült az or-
szág számára, három típusban: létezik öt méter
hosszú busz, mely kétezer könyvet tud szállítani,
nyolc méter hosszú háromezer könyvvel, illetve
tizenegy méter hosszú ötezer könyvvel. A buszo-
kat a kulturális minisztérium, illetve a helyi veze-
tés finanszírozta. Az 1990-es évek közepe táján a
buszok többsége rossz állapotba került, gondok
voltak a pénzügyekkel is, így megkezdõdött a
szolgáltatások újjászervezése. 1995-ben egy új
bibliobusz készült Zágrábban, melyet a városi
vezetés finanszírozott. Hatezer könyvet tudott
szállítani, száztíz méter könyvespolcot építettek
bele. A háború után több könyvtár megsemmi-
sült, így különösen fontossá vált a könyvtárbusz-
kérdés, hiszen rájöttek, hogy ezek a buszok jól
helyettesíthetnék a megsemmisült könyvtárakat.
Több konferenciát, tanácskozást tartottak a témá-
ban, majd 2001-ben megalakult a mozgó-
könyvtárosok munkacsoportja. 2002-ben négy új
busz finanszírozására tett ígéretet a kulturális
minisztérium, illetve a területi vezetés. 2003–2004-
ben munkába álltak az új, zágrábi gyártású
könyvmobilok. Ezeken már számítógépek, on-line
katalógus, internet-hozzáférés éppúgy megtalál-
hatók, mint a CD-, illetve DVD-lejátszók. A ta-
valyi évben 225 megállóhelyük volt, 11 904 tag-
gal, több mint kétszázezer kölcsönzéssel. Továb-
bi terveik is vannak a könyvtárbuszokkal, a leg-
régebbi buszokat 2005-ben le akarják cserélni
nagyobbakra, modernebbekre. Új szolgáltatások
bevezetését is tervezik, melyek közül talán a leg-
érdekesebb a „könyvhajók” beindítása a horvát
szigeteken.

A nap utolsó beszámolója egy hazai mozgó-
könyvtárról, a Ceglédi Városi Könyvtár könyv-

^

^
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tárbuszáról szólt, Varga Istvánné tolmácsolásá-
ban. A városban 1984-ben került sor az elsõ olyan
autóbusz átadására, melyet sajátosan könyvtári
célokra készítettek. Induláskor 6567 könyv és 68
folyóirat volt az állomány, a buszon 3500 könyv
fért el. A busz népszerûsítése érdekében szimbó-
lumot terveztettek, matricákat, naptárakat készít-
tettek, illetve a helyi újságokban rendszeresen
tájékoztatták a lakosságot. Az indulás után három
évvel Cegléd újabb két bibliobusszal gyarapodott,
és a szolgáltatást kiterjesztették a környezõ köz-
ségekre is. 1990-ben viszont forráshiány miatt a
körzeti ellátást nyújtó bibliobuszok beszüntették
tevékenységüket. A könyvtár jelenlegi céljai kö-
zött szerepel a regionális könyvtári ellátás fejlesz-
tése mozgókönyvtárral. Ennek érdekében létre-
hoztak egy többcélú kistérségi társulást. A
bibliobusz személyzete jelenleg egy könyvtáros,
egy buszsofõr és egy helyettes. Kéthetente kilenc
napot kölcsönöznek, nyáron pedig egy hónapra
leállnak. A busz nagyon sok szolgáltatást nyújt
(pl. kölcsönzés, elõjegyzés, fénymásolás stb.), il-
letve tartanak kézmûves foglalkozásokat, tanítási
órákat, vetélkedõket is.

A második nap folyamán fõként a külföldi
tapasztalatokat ismerhettük meg Angliából és
Ausztriából. Elsõként Grazból Roswitha Schipfer

beszélt a bibliobusz szerepérõl a városi ellátás-
ban, majd Kester Clarke és Derek Keillor együtt
mutatta be az angol tapasztalatokat, illetve a
bibliobuszok különleges elõdeit, „társait”. Képet
kaphattunk a mobilbuszok gyártási folyamatáról,
annak nehézségeirõl, elõzményeirõl, illetve tapasz-
talatairól. A kialakításkor a gyártók, tervezõk
könyvtárosokat is meghívtak a munkafolyamat-
ba, akik segítettek kialakítani a megfelelõ beren-
dezést, elhelyezést, tereket, polcokat. Elõször
modellezték a buszbelsõt különbözõ tárgyakkal
(székek, fotelok, asztalok, játékok stb.), majd ki-
próbálták, hogy mi mennyire akadályozza a hasz-
nálatot. Ennek köszönhetõen több hibára is fény
derült, és sikerült kialakítani egy olyan belsõ szer-
kezetet, ami kényelmes és praktikus az olvasók-
nak. Számos érdekes képpel illusztrálták bemuta-
tójukat: láthattunk modern, a legújabb technoló-
gia szerint készült buszokat éppúgy, mint nosz-
talgia bibliobuszt, „bibliohajót” vagy „bibliotevét”.

Grazban 65 éve mûködik a városi könyvtár
39 munkatárssal, ebbõl egy könyvtáros és egy
helyettes dolgozik a bibliobuszon, illetve egy
sofõr. 2004-ben a busz állományának 88 százalé-

ka volt könyv és idõszaki kiadvány, a fennmara-
dó rész pedig videó, CD, DVD, illetve játékok.
A könyvbusz immár több mint harminc éve
mûködik: 1973-ban indult az elsõ, majd ezt kö-
vette kilenc másik, a legutóbbi négy pedig 2003-
tól üzemel. A busz elõnyeiként elhangzott az
összeköttetés a kiesõ városrészekkel, a mobilitás
fontossága, viszont hátrányként említette az elõ-
adó a kevesebb dokumentumot és a kevesebb
helyet. A buszok 15 méter hosszúak és 3,65 méter
magasak. Ennek elõnyei, hogy viszonylag sok
hely van a felhasználók számára, ahol nézelõd-
hetnek, olvasgathatnak, viszont gondosan meg kell
tervezniük az útvonalat, speciális engedélyekre
van szükségük, és néha bizony nehézkes a par-
kolás vagy maga a közlekedés is. Nagy figyelmet
fordítanak a reklámra, a vonzó arculat kialakítá-
sára, illetve a kényelemre, a megfelelõ megköze-
lítésre: a busz emelõvel van felszerelve a moz-
gássérültek segítésére, illetve védõtetõ, kamera is
van rajta. A lehetõ legmodernebb technikával
látják el a könyvbuszokat, így van bennük ülõ-
pad, hifi-berendezés, klímaberendezés, fûtés, sõt
mosdó is. Jelenleg 19 kölcsönzõhelyük van, na-
ponta két megállóhelyet látogatnak meg. Graz
kerületei éppúgy beletartoznak az ellátásba, mint
az iskolák, illetve egy fõiskola is. Kapcsolatban
állnak különbözõ típusú könyvtárakkal és intéz-
ményekkel, így iskolákkal, iskolai könyvtárakkal,
egyházi könyvtárakkal is. Az olvasók nagy lelke-
sedéssel használják a bibliobuszokat, sokaknak
megkönnyítik az olvasnivalóhoz, információhoz
való hozzájutást, így mindenképp szükség van
rájuk!

 Ramháb Mária, a Katona József Könyvtár
igazgatója a többcélú kistérségi társulások jövõ-
beni szerepérõl beszélt a könyvtári ellátásban.
Rendkívül sokszínû a helyzet a kistelepülések
könyvtári ellátottságát illetõen, nincs olyan köz-
ség, ahol ne kellene jelentõs változást elérni.
Minden megyében vannak jól mûködõ könyvtá-
rak és térségi szolgáltatások, de ezek nagyon
különbözõek. Hiányoznak a rendszerszerû mû-
ködés alapjai, sok az esetlegesség, a bizonytalan-
ság. Teljes az egyetértés abban, hogy idõszerû a
községi ellátás korszerûsítése. Ennek egyik lehe-
tõsége a KSZR, azaz a Könyvtárellátási Szolgál-
tató Rendszer. Célja, hogy a kistelepülésen élõk
közvetve vagy közvetlenül hozzáférjenek a haté-
kony és minõségi könyvtári szolgáltatásokhoz. A
rendszer négyféle ellátási formát támogat a szol-
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gáltatást fogadók és közvetítõk szerint: önálló
könyvtár fenntartása esetében az önkormányzat-
nak biztosítania kell a könyvtári helyiséget és
személyzetet. Kisebb községekben szolgáltatási
szerzõdés megkötésével is eleget tehet az önkor-
mányzat könyvtárellátási kötelezettségének. Az
önkormányzat szolgáltatóhelyet biztosít, a könyv-
tárost pedig vagy maga alkalmazza, vagy meg-
rendeli a KSZR-tõl. A könyvtári szolgáltatást
fogadók között egyéb szervezetek is lehetnek, így
például teleházak vagy teletékák is fogadhatják a
szolgáltatást. A negyedik lehetõség pedig a könyv-
tárbusz, elsõsorban 1000 fõ alatti lakosság eseté-
ben, aprófalvas régiókban. Ez az ellátás a kistér-
ségek együttmûködésével valósítható meg.

A program zárásaként minden résztvevõ meg-
ismerkedhetett a muraszombati bibliobusszal,
melyet Papp József mutatott be.

Léber Boglárka

Szakmai nap a Berzsenyi
Dániel Fõiskola Könyvtár-

és Információtudományi
Tanszékén

2005. április 6-án rendezte meg a szombathelyi
Könyvtár- és Információtudományi Tanszék és a
Szombathelyi Könyvtároshallgatók Egyesülete
(SZOKHE) hagyományos, nagysikerû szakmai
napját. A rendezvény témája az idén a hallgatói

gyakorlat volt a tanszék és a gyakorlóhelyek szem-

pontjából. Több, a tanszékkel évek óta kapcso-
latban álló könyvtár vezetõje képviseltette magát,
hogy tapasztalatait megoszthassa a résztvevõkkel.

Bevezetõ szavaiban Murányi Péter tanszékve-
zetõ az elmúlt egy év sikereirõl szólt. Több hall-
gató is eredményesen szerepelt az OTDK-n: két
nyertes pályázó, Kiss Renáta és Dobre Norbert a
tanszék ajándékát vehette át.

Elsõként a gyõri Galgóczi Erzsébet Városi
Könyvtár igazgatója, Horváth Sándor Domon-

kos ismertette tapasztalatait, fõként a szombathe-
lyi gyakorlatosokról. Mozgalmas, fordulatos elõ-
adásában kiemelte, hogy mindenkor szívesen fo-
gadnak a tanszékrõl hallgatókat gyakorlatra, elsõ-
sorban harmad- és negyedéveseket. Magas kép-
zettségük mellett gyors és szorgalmas munkavég-
zésükkel hamar be tudnak illeszkedni a könyvtár
munkafolyamataiba. Aktivitásuk és kreativitásuk

javukra írandó. Elmondása szerint a szombathelyi
tanszék neve és pecsétje védjegy a szakmában.

Kiss Gábor, a zalaegerszegi Deák Ferenc
Megyei Könyvtár igazgatója könyvtárismertetõ
füzetek körbeadásával színesítette elõadását. Vé-
leménye szerint fontos az is, hogy a könyvtárak-
nak minõségi honlapjuk legyen, mivel a könyv-
tárat személyesen felkeresõ olvasók száma ma már
azonos a könyvtár honlapját használókéval. Az
internetes kommunikáció nyelve az angol, ezért
kiemelte a nyelvtanulás fontosságát. A zalaeger-
szegi könyvtár is elégedett a szombathelyi hallga-
tókkal. A nyugdíjba vonuló dolgozók helyett nem
tudnak ugyan új munkaerõt felvenni, de minden-
képpen elõnyben részesítik a diplomás hallgató-
kat a középfokú végzettségûekkel szemben.
Ugyanis egy esetleges átszervezés idején is ma-
gas fokon kell biztosítani a mûködést az olvasók-
nak. A jól képzett munkaerõ költségessége Zala-
egerszegen is sok problémát okoz a költségvetés-
ben. Kiss Gábor azonban figyelmeztetett minden
hallgatót, hogy néhány éves megbízást is vállal-
janak el pályafutásuk kezdetén, mivel a szerzõ-
dés lejártával így sokkal könnyebb bekerülni az
állandó munkatársak közé.

Szombathelyrõl három könyvtár is képvisel-
tette magát. Mindhárom a tanszék kiemelt gya-
korlóhelye. A megyei és városi feladatokat egy-
aránt ellátó Berzsenyi Dániel Könyvtárból

Pallósiné Toldi Márta szólt a sokoldalú kapcso-
latról. A hallgatók a szakmai gyakorlaton kívül
referátumok és szakdolgozati témák miatt is fel-
keresik õket. Gyakran szakmai kérdésekben kér-
nek segítséget a tanszék oktatóitól. A könyvtár
azonban sokat vár a hallgatóktól: már a gyakorlat
elõtt, használóként ismerniük kell az állományok
elhelyezkedését. A gyakornokokat segítõ mento-
rok minden munkafolyamatot részletesen bemu-
tatnak, s a hallgatókat valós feladatokkal látják el,
egy önálló feladatot pedig szabad idejükben ol-
danak meg. Az igazgatónõ szavaival élve jót tesz
a hallgatók önbecsülésének, ha tudják, hogy hasz-
nos munkát végeznek, és ha szembesülnek a pult
mögé kerülés érzésével. A tanszék számára meg-
fontolandónak tartja a referátumok átszervezését,
hiszen nem a legkellemesebb a könyvtár napi
munkáját megzavarni azzal, ha többen is azonos
témában és különbözõ idõben keresik fel a mun-
katársait. Javaslatuk a „referátum-csoportok” szer-
vezése. A könyvtár szívesen foglalkoztat nyelv
és informatika szakpárral rendelkezõ hallgatót.
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A szombathelyi Európai Dokumentációs Köz-
pontot (EDK) Gerencsér Judit képviselte. Ez az
intézménytípus új a könyvtári szolgáltatások te-
rén. Az intézmény az Európai Unióról szóló
dokumentumokat teljességükben gyûjti, osztályo-
zásuk azonban nem az ETO szakcsoportjai sze-
rint történik. A gyakorlatukat itt töltõ, elsõsorban
harmad- és negyedévesek pár nap eltöltése után
rendkívül sokat megtudnak az unió történetérõl,
mûködésérõl. Az EDK-ban bármely szakirányról
érkezõ hallgató eltöltheti gyakorlatát, amelyet elõre
kidolgozott és napra lebontott tematika alapján
végez el. Évente nyolc-tíz harmad- és negyed-
éves ismerkedik meg közelebbrõl a központtal,
melynek a minõségmenedzsment terén is határo-
zott elképzelései vannak. A gyakorlat végén kér-
dõívvel mérik fel a hallgatók észrevételeit. A
kapcsolatot tovább is tartják velük, hogy szakmai
életüket segíthessék. E gyakorlóhelyen is elõny-
ben vannak a nyelvszakos hallgatók, elsõsorban
az angol nyelvû tárgyszavazás és az idegen nyel-
vû dokumentumok jelentõs száma miatt.

A Berzsenyi Dániel Fõiskola Központi Könyv-
tárából Csuk Csaba igazgatóhelyettes mondta el
véleményét. Tapasztalatuk szerint csak az utóbbi
néhány esztendõben nõtt az intézményben a gya-
korlaton lévõ hallgatók száma, mivel a képzés
részérõl történõ ellenõrzések lehetõségei vissza-
tartották a hallgatókat. A fõiskola könyvtára nem
zárkózhat el a gyakorlatok megszervezése elõl. A
hallgatók mindig valós feladatot kapnak, s ezzel
segítik a könyvtár esetleges lemaradásainak pót-
lását. Segítségük mindig jól jön a könyvtárnak. A
könyvtári munkafolyamatok közötti kapcsolato-
kat felismerik, és az elméleti ismereteket jól al-
kalmazzák a gyakorlatban. Csuk Csaba szerint
az integrált rendszerek ismeretének és haszná-
latának mélysége a szakiránytól függ. Problé-
mának látja, hogy a hallgatók munkanaplójuk-
ban nem mindig használják helyesen a könyv-
tári szakkifejezéseket. Általános jelenség, hogy

a tájékoztató gyakorlatot végzõk
gyakrabban néznek utána a kérdés-
nek interneten, mint hogy kéziköny-
vet használnának, pedig tudniuk
kell, hogy az internetes források csak
kritikával használhatók.

A Könyvtár- és Információtudo-
mányi Tanszék részérõl Frank Róza

összegezte az elhangzottakat, és re-
agált rájuk. A gyakorlati helyek né-

hány évvel ezelõtt azt kérték a tanszéktõl, hogy
az elméleti oktatás fél évvel elõzze meg a gya-
korlatot. Ezáltal az utóbbi években jelentõs javu-
lás érzékelhetõ a gyakorlati teljesítmények terén.
A hallgatóknak javasolják a tanszék oktatói, hogy
minél több helyre jussanak el a gyakorlatok so-
rán, ezáltal leendõ munkahelyük keresése is
könnyebbé válik. A hallgatókat a nagyobb távol-
ságok legyõzése érdekében a SZOKHE is segíti
majd a kollégiumi költségek egy részének átvál-
lalásával. Frank Róza megköszönte az észrevéte-
leket a referátumkészítéssel kapcsolatban, majd
biztosította az érintetteket az átszervezésrõl. El-
mondása szerint a hallgatók minden gyakorlatról
feltöltõdve érkeznek vissza az iskolapadba, ami-
rõl a legjobb bizonyíték, hogy szemináriumokon
alkalmazni tudják a gyakorlatokon tanultakat.

A szaknap zárásaként Szép Bernadett negyed-
éves hallgató lelkes hangvételû elõadása hangzott
el. Õ a négy év során elvégzett gyakorlatokat
foglalta össze a hallgatók szemszögébõl, saját
példán keresztül bemutatva. Szerinte a gyakorla-
tok sikere, a hallgatók kellemes élményei egy-
aránt függnek a gyakorlatvezetõtõl és a kiválasz-
tott helytõl. Élményei azért is meghatározóak,
mivel nem csak nyilvános könyvtárban (pl. a
vasvári dr. Bendeffy László Városi Könyvtárban),
hanem információszolgáltató intézményben (pl.
Magyar Rádió) is tölthette gyakorlatát, illetve az
Országgyûlési Könyvtárban olyan dokumentu-
mokkal került szoros kapcsolatba, mint például
Werbõczy Hármaskönyve, ami nem adatik meg
mindenkinek.

A nap zárásaként az idén is jó hangulatú szak-
esten vehettek részt a meghívottak, a hallgatók s
tanáraik. A jókedvrõl élõzene és táncház is gon-
doskodott.

Kovács L. Krisztián

II. éves hallgató
Berzsenyi Dániel Fõiskola, Könyvtár- és

Információtudományi Tanszék
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Internet Fiesta 2005

Az Internet ünnepe
a Katona József Könyvtárban

Könyvtárunk hatodik éve kapcsolódik az Internet
Fiestához, az internetet népszerûsítõ nemzetközi
programhoz. Évrõl évre figyelemmel kísérjük a
nemzetközi szervezõ bizottság központi témaja-
vaslatát, és ehhez igazodó rendezvénysorozatot
szervezünk az érdeklõdõknek.

2000-tõl 2002-ig három napon át vártuk ren-
dezvényünkkel az internetet megismerni vágyó-
kat. 2003-óta kéthetes programsorozattal készü-
lünk. A kezdeti – elsõsorban felnõtteknek szánt –
bemutatóktól 2005-re eljutottunk a minden kor-
osztályt változatos programokkal megszólító ren-
dezvényekig.

Az elsõ fiestánk komoly hozománya az azóta
már rendszeressé vált, igen népszerû lakossági
internethasználói tanfolyamunk. Ennek is jelen-
tõs szerep jut évrõl évre az Internet Fiestán.

2005-ben a jelenleg columbiai székhelyû inté-
zõ bizottság az Információs és kommunikációs

technikák címû központi témát javasolta. Ehhez
igazodott a Katona József Könyvtár Internet Fi-
estája is változatos progra-
mokkal. Állandó, idõszakos
és egyszeri rendezvényekre
vártuk a felnõtteket és a gye-
rekeket.

Állandó programjaink kö-
zött a legnépszerûbbnek a
honlapunkon elérhetõ játékok
bizonyultak:

A Könyvvel Európában

címû játékkal A Nagy
Könyv programra és az
Európai Unióról szóló in-
formációk nyomtatott forrá-
saira kívántuk irányítani a
játékos kedvû látogatók fi-
gyelmét. Naponta egy-egy
újabb kérdéssel jelentkez-
tünk.

Angol és német nyelvi játékunkat a British
Council és a kecskeméti Alternative English
School nyelviskola támogatásával rendeztük meg.
Ennek során többszintû, a központi témához kap-
csolódó nyelvi teszttel próbálkozhattak az olva-
sók.

A Bács-Kiskun Megyei Európai Információs
Pont játékával – EU a hálón – az érdeklõdõk
próbára tehették az unióról meglévõ, illetve a játék
során megszerzett tudásukat. A feladatokat
weboldalunkon olvashatták, a megoldásokat a
Bács-Kiskun Megyei Európai Információs Alpon-
tokban, valamint az Európai Információs Ponton
elhelyezett gyûjtõládába dobhatták be.

Mindhárom játék játszható volt a rendezvény
teljes ideje alatt; a sorsolásokat az utolsó napon,
kisdiákok segítségével bonyolítottuk le. A nyer-
tesek neve megtalálható a fiesta központi
weboldalán, az egyes játékok leírásánál.

Idõszakos programjaink közül többet megis-
mételtünk, hogy az érdeklõdõk megtalálhassák a
számukra is megfelelõ idõpontot.

Már hagyományosnak mondható az általános
iskolás korosztály számára szervezett rendhagyó
tanóra. Idén „tavaszi zsongás”-ra vártuk a negye-
dik osztályosokat: az internet segítségével játékos
feladatsoron tehették próbára keresési tudásukat,
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vagy ismerkedhettek a világhálóval – ki-ki egyé-
ni képességei szerint. Két-három fõs kis csapatok
szervezõdtek, és igen lelkesen, nagy ügyességgel
oldották meg a feladatokat.

Az Internet Fiesta ideje alatt a könyvtár több
pontján kínáltunk lehetõséget a világháló megis-
merésére. A zene világát bemutató érdekes és szó-
rakoztató weboldalakkal ZENETEZÕ játékunk
során találkozhattak a rendezvény látogatói a zenei
gyûjteményben.

A Bács-Kiskun Megyei Európai Információs
Pont közép- és általános iskolás osztályokat hí-

vott virtuális
utazásra az
E u r ó p a i
Unióba. A
rendhagyó
EU-óra ke-
retében meg-
ismerkedhet-
tek a diákok

az unió hivatalos honlapjával, valamint az EU-
val kapcsolatos magyar nyelvû információforrá-

sokkal és hasznos weboldalakkal. Búcsúzóul
hasznos információkat is tartalmazó ajándékcso-
magot kaptak a résztvevõk.

Szintén középiskolások számára rendeztük
meg a városunk történetét bemutató internetes órát
– Kecskemét története az interneten címmel.
Hornyik János digitális mûvével, valamint könyv-
tári honlapunk hasznos szolgáltatásaival ismerked-
hettek meg a diákok. Az elõadás után az
Infotékában gyakorlatban is kipróbálhatták a hal-
lottakat.

Rendhagyó tanórát az internetrõl mint közös-
ségi térrõl is tartottunk. Cigány tanulók kis cso-

portját hívtuk meg; olyan gyerekeket, akik koráb-
ban már megismerkedtek a könyvtár – számukra
különösen hasznos – szolgáltatásaival. A fiestán
az Internet manana rendezvényen pedig nagy
lelkesedéssel hallgatták az elektronikus kapcso-
lattartási formákról szóló tájékoztatót. Az újon-
nan készített elektronikus postafiókjaikról buzgó
levelezésbe kezdtek – egyelõre egymás között.

Az Internet iránt komolyabban érdeklõdõ diá-
kok saját weboldal szerkesztésével próbálkozhat-

A középiskolások az Eu-órán.

Eleinte elkelt némi segítség, de az óra végé-

re szinte mindenki önállóan levelezett már.
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tak Webszerkesztõ címû programunk keretében.
A rövid, alapismereteket közlõ elõadás után a
gyakorlatban próbálhatták ki a hallottakat. A prog-
ramot elsõsorban középiskolásoknak szerveztük,
de a legizgalmasabb weboldalt mégis egy hetedik
osztályos kisdiák készítette el.

A kisebbek számára az informatika és az internet
játékos oldalát mutattuk be Az abakusztól az

internetig címû foglalkozás keretében. Negyedike-
sek birkóztak az internetes hétpróba, majd egy be-
tûjáték feladataival – nagyon lelkesen és ügyesen.

A meghívott csoportok számára rendezett fog-
lalkozások mellett tematikus weboldal-bemutató-

kat szerveztünk valamennyi, a fiestára érkezõ
látogatónknak. A témaköröket itt is a központi
témajavaslathoz igazodva alakítottuk ki. Az elekt-
ronikus ügyintézést, az interneten elérhetõ tanács-
adó szolgáltatásokat, valamint a virtuális álláske-
resést ismerhették meg oktatással egybekötött be-
mutatóinkon az érdeklõdõk. Tájékoztató munkánk
során is tapasztaltuk már, hogy jelenleg a virtuá-
lis álláskeresés az egyik legkeresettebb terület.

A bemutatókat követõen a böngészés, az in-
formációkeresés és az elektronikus kapcsolattar-
tás különbözõ formáit ismerhették, illetve tanul-
hatták meg a résztvevõk. Aki kedvet kapott az
internetes technikák komolyabb elsajátításához,
jelentkezhetett a könyvtárunkban folyó alapfokú
internethasználói tanfolyamra, vagy kipróbálhatta
térítés nélkül a Neumann János Számítógép-tu-
dományi Társaság „HáLóra magyar!” elnevezésû
oktató programját.

A könyvtárunkban megrendezett fiestára nem-
csak helybeli, hanem távolabb élõ látogatókat is
vártunk. Számukra virtuális részvételi lehetõsé-
get, a könyvtár, illetve a fiesta honlapján elérhetõ
játékokat szerveztünk. Betûkaland címû játékunk-
ra több mint harminc csapat küldte el nevezését

az ország különbözõ területeirõl. A kérdéseket a
játékosok e-mailben kapták meg, és egy megha-
tározott idõintervallumon belül vártuk válaszai-
kat. A leggyorsabban, legtöbb helyes választ
beküldõ csapatokat, játékosokat jutalmaztuk.

A rendezvénysorozat utolsó napján a Teszteld

magad! címû mûveltségi vetélkedõre hívtuk a
játékos kedvû internetezõket. A programot és a
kérdések adatbázisát könyvtárosaink állították
össze. A honlapunkon szereplõ játékra könyvtár-
ban játszó csapatok és otthonról játszó játékosok
egyaránt beneveztek – távolabbi településekrõl is.

Azok számára, akik az internet otthoni hasz-
nálatát tervezik, lehetõséget kínáltunk a helyi
internetszolgáltatókkal történõ találkozásra.
Internetbörzénken Kecskemét internetszolgáltatói
várták az érdeklõdõket személyes beszélgetésre,
informálódásra.

A gyakorlottabb internethasználók több téma-
körben – sport, média, távközlés, megyénk a vi-

lághálón – összeállított NETTOTÓ-val tehették
próbára információkeresési tudásukat.

Az Internet Fiesta ideje alatt zajlott Kecske-
méten a Zrínyi Ilona Országos Matematikaver-
seny. A résztvevõk számára az Infotéka Üzenj

haza! programjával lehetõséget adott az otthoni-
akkal történõ kapcsolattartásra.

Az Alternative English School, a Bács-Kis-
kun Megyei Európai Információs Pont, a Bri-
tish Council, az International Data Group Hun-
gary, a Karrier Továbbképzõ Bt., valamint a
Kincskeresõk Egyesülete mint a rendezvény-
sorozat támogatói járultak hozzá a programok
színvonalas lebonyolításához. Támogatásukat
ezúton is köszönjük.

2005-ben igyekeztünk több korcsoportba tar-
tozó olvasóknak, különbözõ témakörökben be-
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mutatni az internet változatos világát. A leglelke-
sebbnek ebben az évben is az általános és közép-
iskolás diákok bizonyultak. Számukra a jövõben
lehetõséget kínálunk – az olvasói tagsággal in-
gyenesen igénybe vehetõ internetezéssel – a vi-
lágháló még alaposabb megismerésére. A felnõtt
korosztály számára pedig a könyvtárunkban 2000
óta folyó alapfokú internethasználói tanfolyamunk
kínálja a világháló megismerésének, az informá-
ciós és kommunikációs technikák megtanulásá-
nak lehetõségét.

Kecskeméten nagyon népszerû az Internet
Fiesta, ezért biztos, hogy a következõ évben is
csatlakozunk a nemzetközi és hazai felhíváshoz.

Rédai Árpádné Angéla

Megtaláltuk Jászberény
kedvenc regényét

Olvasóink nagy része már csak céltudatosan az
elõírt „szakirodalmat” olvassa. A regényolvasás,
az olvasás élményéért való olvasás egyre inkább
a háttérbe szorul. Ezért is örültünk és jelentkez-
tünk A Nagy Könyv programba.

Még mielõtt az országos szavazás elkezdõdött
volna, városunkban egy önálló akciót indítottunk.
Ezt elõször a helyi Jászkürt újságban hirdettük
meg. Kíváncsiak voltunk, mi lesz városunk ked-
venc regénye. Tíz regénybõl álló listával lehetett
részt venni ebben a szavazásban, amelyet reklá-
moztunk a helyi médiában, szórólapokon, plaká-
tokon. A szavazásban részt vevõk közül egy sze-
rencsés nyertest jutalmaztunk. Tízezer forint érté-
kû könyvcsomagot vehetett át ünnepélyes kere-
tek között, a helyi kábeltévé jelenlétében.

Érdekesen alakult a szavazás Jászberény kedvelt
regényére. A magyar szerzõk közül Gárdonyi Géza

Egri csillagok címû mûve nyert. A külföldiek közül
Rovling Harry Pottere lett a kiválasztott (nem vet-
tük külön az egyes köteteket).

Nagy örömünkre szolgált Jókai Mór regénye-
inek szeretete. Sokkal többen szavaztak rájuk (67-
en), mint az elõzõ két szerzõre, csak a sok jó mû
között megoszlottak a szavazatok. A kõszívû
ember fiai 21, Az aranyember 17, az Egy magyar
nábob 8 szavazatot kapott.

A második Gárdonyi Géza lett 41 szavazattal,
amibõl a vezetõ az Egri csillagok, de kapott sza-
vazatot A láthatatlan ember (8), az Isten rabjai
(7), az Ábel és Eszter (1) címû mû is.

A harmadik helyre Fekete István került 31
szavazattal. Regényei közül a Tüskevár 12 sza-
vazatot kapott.

A ma élõ magyar szerzõk között Szabó Mag-

da 26, Kertész Imre Sorstalansága 18 szavazattal
elõkelõ helyet foglalt el.

Móricz Zsigmond 26, Mikszáth Kálmán 21,
Rejtõ Jenõ 17 szavazatos jelenléte a klasszikusok
iránti vonzalmat mutatta.

A külföldi regények és szerzõk versenyében
elõkelõ helyet ért el Robert Merle 25, Doszto-

jevszkij 14 (Bûn és bûnhõdés 11), Tolkien 13 (A
gyûrûk ura 11), Garcia Marquez 13 és Alexandre

Dumas 13 (Monte Cristo grófja 8) szavazattal.
A helyi szavazás befejezõdött, de kértünk

mindenkit, hogy szavazzon a most már folyamat-
ban lévõ országos akcióban kedvenc regényére, s
kísérje figyelemmel a további eseményeket. Több
alkalommal készült beszélgetés jászberényi lako-
sokkal általában a regényekrõl, az olvasásról, az
országos programról. Ezek olvashatók voltak a
napilapokban, hallhatók voltak a különbözõ rá-
dióadásokban is. Mindenesetre, több évtizede
dolgozó könyvtárosoknak újra élmény könyvek-
rõl, szépirodalomról, olvasásról beszélni, megosz-
tani gondolatainkat másokkal.

Mága Ágnes

könyvtáros, a program felelõse
Városi Könyvtár és Információs Központ

Jászberény

Magyarország képes
történelmi kronológiája
a Sulinet Digitális
Adatbázisban

Az adatbázisban történelmünk sorsfordulóit, a
mindennapok és az ünnepek eseményeit, tárgyi
és írásos emlékeit követhetjük nyomon a kezde-
tektõl a második évezred végéig. Az idõrendben
felsorolt szikár tényeket a tárgyi és szellemi kul-
túra emlékeivel, korabeli és késõbb született kép-
zõmûvészeti alkotásokkal illusztrálták.

A Magyarország Képes Történelmi Kronoló-
giája címû adatbázis elsõsorban az oktatás és az
ismeretterjesztés céljait szolgálja a tudományos-
ság igényével.

Az adatbázis a Széchenyi Terv Információs

Társadalom- és Gazdaságfejlesztési Program



  Könyvtári Levelezõ/lap • 2005. május • 19

keretében, a Miniszterelnöki Hivatal Informati-
kai Kormánybiztossága támogatásával jött lét-
re. Az adatbázis nagymértékû továbbfejleszté-
sére 2004-ben nyílt lehetõség az IHM-ITP-11-
es pályázat keretében az Informatikai és Hír-
közlési Minisztérium, az Oktatási Minisztérium
és a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériu-
ma anyagi és erkölcsi támogatásával.

Az újabb fejlesztési szakaszban az adatbázis
átkerült az Országos Széchényi Könyvtár
(OSZK) szerverére és beépült annak szolgálta-
tási rendszerébe.

A tartalmi fejlesztésben is döntõ szerepet ka-
pott az Országos Széchényi Könyvtár, mivel a
digitalizálási munkái során keletkezett nagy
mennyiségû, rendkívül gazdag képanyag biz-
tosítja az adatbázis képanyagának jelentõs bõ-
vülését. Példaként említhetjük, hogy ebben az
adatbázisban került elõször nagy nyilvánosság
elé az OSZK 1956-os röplapgyûjteménye, to-
vábbá XVI–XVII. századi magyar vonatkozá-
sú nyomtatott röplapjai is. Jelentõs mennyiségû
metszet, képeslap alapján kereshetjük a magyar
vár-, város- és színháztörténet fontos helyszí-
neit is.

Az Enciklopédia Humana Egyesület és az
OSZK együttmûködése biztosítja az adatbázis
folyamatos bõvülését a magyar írásbeli kultu-
rális örökség területén. Tervek szerint további
intézmények is bekapcsolódnak a tartalmi fej-
lesztésbe.

Az adatbázis tetszõleges internetböngészõvel
megtekinthetõ (http://www.kepido.oszk.hu). A
gyûjtemény tervezett bõvítésénél figyelembe kí-
vánjuk venni a témakör iránt érdeklõdõk igé-
nyeit, kívánságait, kérdéseit. A felhasználói
körrel való kapcsolatfelvételt és folyamatos kom-
munikációt szolgálja a javaslat nyitó oldalon
felkínált lehetõsége is. A felhasználók egy ûr-
lap segítségével tehetnek javaslatot az adatbá-
zis bõvítésére. Ajánlhatnak képeket, idõponto-
kat, földrajzi elemeket. A javaslatokat negyed-
évente összeülõ bizottság értékeli és bírálja el,
majd ezután kerül sor az adatbázis tényleges
kiegészítésére.

Az adatbázis kereshetõ képek, idõpontok és
földrajzi elemek alapján is. Többféle keresési le-
hetõség biztosítja a hatékony munkát. Lehetõség
van kulcsszavas és szabadszöveges keresésre is.
Az idõrendet háromezer idõpont mellett kb. öt-
ezer esemény alkotja.

A képtárban jelenleg több mint tizenkétezer
kép található. A tezaurusz alapján mintegy ezer
kulcsszó (tárgyszavak, szerzõk, valamint egy
bizonyos eseményhez nem köthetõ képek dátu-
mai) segítségével kereshetünk. Jelenleg a ma-
gyarországi várrendszer, az adatbázisban talál-
ható város- és színháztörténeti vonatkozású ele-
mek topográfiai vetületét láthatjuk az adatbá-
zisban a Kárpát-medence domborzati és vízraj-
zi térképére vetítve. Az adatbázis tervezõi és
kivitelezõi további topográfiai elemek megjele-
nítését is tervezik.

Sulinet Digitális Tudásbázis:
http://sdt.sulinet.hu

A Sulinet Digitális Tudásbázis (SDT) célja egy
komplett, a mûveltségi területeket minden közok-
tatási évfolyamon felölelõ elektronikus tananyag-
adatbázis és az azt kezelõ dinamikusan testre
szabható keretrendszer létrehozása. Ennek alap-
vetõ feltétele, hogy a létrehozott adatbázis képez-
ze le az iskola tantervét a különbözõ mûveltségi
területeken, és konkrét óravázlatokat, módszerta-
ni segédleteket, tananyagokat és elemi tanulási
egységeket nyújtson a pedagógusok és a tanulók
számára, amelyeket felhasználhatnak a minden-
napi tanítási-tanulási folyamatban.

2004 szeptembere óta a tudásbázis tesztverzi-
ója érhetõ el, jelenleg tizenegy mûveltségi terület-
re/tantárgyra vonatkozó digitális tananyagot tar-
talmaz. Ezek a tartalmak oktatási célra mindenki
számára szabadon és díjmenetesen elérhetõk.

A rendszer egy elektronikus tananyag-adat-
bázis és tartalomkezelõ eszköz, amely minõsé-
gileg új lehetõségeket biztosít interaktív multi-
média tartalmak eléréséhez és felhasználásához
az iskolai oktatásban. Lehetõvé teszi eddig nem
létezõ elektronikus oktatási anyagok elérését és
felhasználását a mindennapi oktatásban, illetve
támogató eszközt biztosít a pedagógusok szá-
mára az információgyûjtõ, értékelõ és problé-
mamegoldó gondolkodás magasabb szintjeire
való felkészítéshez.

Lényeges hangsúlyozni, hogy a tananyagfej-
lesztés nem fejezõdött be, hiszen ez a rendszer
nyitott, folyamatosan bõvül, egyre több digitális
tananyag fog bekerülni.

A tudásbázisba bekerülõ anyagok fejlesztõit
közbeszerzési eljárás, illetve pályázatok útján
választották ki:
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1. Digitális tananyagok és taneszközök készí-
tése (már meglévõ, akkreditált tankönyv alapú
fejlesztés tantárgyakhoz)

2. Interneten, mindenki számára elérhetõ for-
mában megjelenõ, új fejlesztésû, választható ok-
tatási modulok tananyagainak kifejlesztése és di-
gitális formában történõ elkészítése

3. Digitális oktatási segédanyagok fejlesztése
(kiegészítõ tananyagok, adatbázisok)

4. A Nemzeti Alaptanterv követelményeihez il-
leszkedõ, az interneten hozzáférhetõ digitális oktatá-
si segédanyagok forgatókönyveinek elkészítése

Az elsõ pályázat keretében elkészült munká-
kat jelenleg lektorálják, ezek javított változatai
május közepéig kerülnek a keretrendszerbe, a
második pályázat keretében elkészült pályázatok
pedig május végéig.

Az Informatikai és Hírközlési Minisztérium-
mal közösen gondozott harmadik pályázat nyer-
tesei 2004 tavaszán kezdték el a tananyagfejlesz-
tést. Ezek a tananyagok 2005 júniusa és szeptem-
bere között folyamatosan kerülnek publikálásra.
Néhány példa az itt elkészülõ tananyagokból:

• Huszártörténelem
• Képes történelmi atlasz
• Magyar digitális várlexikon
• A formák képe – A képek formanyelve
• A magyar nép tánchagyománya, Néptánc és

tánckísérõ muzsika a közoktatásban
• Magyarország madarainak gyûjteménye
2005-ben elkészül a közismereti tárgyak 1–6.,

illetve 1–8. évfolyama. A teljes, adott tantárgy-
hoz, mûveltségi területhez tartozó tananyagok
mellett különbözõ gyûjtemények is színesíteni
fogják az SDT tartalmát:

• Feldolgozásra kerül a Magyar Távirati Iroda
által egy politika- és társadalomtörténeti képgyûj-
temény 1945-tõl napjainkig, ami tízezer képet
jelent ez év végéig.

• Az Országos Széchényi Könyvtár által elké-
szített Magyarország képes történelmi kronológi-
ája mint link májusban már elérhetõ lesz az SDT-
bõl. Ebben a képtárban található többek között a
magyar katonaviseletet bemutató képgyûjtemény is.

• Reményeink szerint az év végéig az SDT
tovább bõvül feladatokkal, példatárakkal, filmrész-
letekkel és újabb olyan, már nemzetközileg is
használt tartalmakkal, amelyek segítik a pedagó-
gusok, diákok munkáját.

• Az újabb tananyagok publikálása mellett a
Sulinet Digitális Tudásbázis rendszer továbbfej-

lesztése is folyik, és 2005 szeptemberéig a fel-
használók újabb funkciókat vehetnek birtokba.

Pedagógus-továbbképzés

Ahhoz, hogy a pedagógus használni tudja a
tanítás és a tanulás folyamatában a digitális tan-
anyagot, szükséges, hogy továbbképzésen vegyen
részt.

2004 márciusában huszonkét témában tízezer
pedagógus számára kezdõdött támogatott tovább-
képzés. A pedagógusokat pályázat útján válasz-
tották ki. 2005. május 30-áig befejezõdnek a to-
vábbképzések. A témák nagy része az IKT alap-
kompetenciákat erõsítette.

2005 májusában újabb pályázatokat írnak ki,
hozzávetõlegesen 17 ezer pedagógus számára. Itt
a cél az IKT alapismereteken kívül olyan tovább-
képzések támogatása, amelyek segítik a pedagó-
gust abban, hogy miként alkalmazza a digitális
tananyagokat az óráján, hogyan alkalmazza az
IKT eszközöket más kompetencia területen.

Amikor megérintett
a könyv szaga…

1980 márciusában születtem Budapesten. Lakó-
telepi környezetben nõttem fel, de szüleimnek
köszönhetõen nem holmi bandákba verõdve töl-
töttem el a szabadidõmet.

A békásmegyeri lakótelep nem sokkal születé-
sem elõtt épült, ezért még nem volt helyben könyv-
tár. Születésem után három évvel, 1983-ban nyílt
meg a békásmegyeri lakótelepen a gyerekek és a
szüleik legnagyobb örömére a gyermek- és
felnõttkönyvtár egyszerre, de külön épületben. A
könyvtárosok, Janovszkyné Ági, Gogel Mária és
Kócsné Ani, nagy örömmel fogadtak minket.

Kialakult a könyvtáron belül Mesekuckó és
Tini-polc egyaránt. A Mesekuckó a kicsiknek, a
Tini-polc a nagyobbaknak (iskoláskorúaknak) állt
a rendelkezésükre.

Azért volt jó, hogy külön épületben voltak a
gyerekek, mert így a felnõtteket nem zavarták, és
a gyerekeknek lehetett különbözõ vetélkedõket,
kézmûves foglalkozásokat tartani. Ezek a foglal-
kozások nem voltak kötelezõek, de mégis moti-
válták a gyerekeket különbözõ ajándékokkal, mint
például a Sebaj Tóbiás címû mesekönyv, vala-
mint kisautók és apró ajándékok. A mai napig is
megvannak azok a nyeremények, amiket kaptam.
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A nyertesek névsora kikerült a könyvtár bejárati
ajtajára, ha szerepelt a nevünk, büszkék voltunk
mi, gyerekek és a szüleink egyaránt. Sok gyerek
járt a könyvtárba, megszerettették velünk a köny-
vet és a könyvtárat. A szabadidõt kulturált körül-
mények között, jó hangulatban töltöttük el. An-
nak köszönhetõen, hogy a könyvtárban megsze-
rettették velünk a vetélkedõket, sok iskolai verse-
nyen vettem részt a késõbbiekben.

Amikor elõször jártam az Országos Széchényi
Könyvtárban a nõvéremmel, mivel õ ott dolgo-
zott, végigmentem a polcok között és „megérin-

tett a könyv szaga”, ami egy életre befolyásolta
pályaválasztásomat. A gimnáziumi évek alatt fel-
ajánlottam az iskolai könyvtárosnak, hogy segí-
tek, amiben tudok. Elmentem a Szabó Ervin
Könyvtár Fõ téri fiókkönyvtárába, ahol felaján-
lottam, hogy teljesen ingyen dolgozom, hogy
közelebbrõl megismerhessem a könyvtárosok
munkáját és életét. Élményekben gazdag heteket
töltöttem ott, és akkor határoztam el végleg, hogy
könyvtáros leszek. A nõvérem is könyvtár szakra
járt, és sokszor elmentem hozzá a könyvtárba.
Úgy látszik, a gyermekkori élmények hatására
választottuk mindketten ezt a pályát.

2000-ben érettségiztem, és mindjárt szeptem-
bertõl elvégeztem egy könyvtáros asszisztensi
tanfolyamot a Könyvtári Intézet szervezésében.
Ebben az évben kezdtem el dolgozni megbízás-
sal az Országos Széchényi Könyvtár olvasószol-
gálatán.

A szakmai egyesület tagja úgy lettem, hogy
egyik nap az ebédszünet alkalmával bóklásztam
az interneten, rátaláltam a Magyar Könyvtárosok
Egyesületének honlapjára, és on-line jelentkez-
tem. Sokat köszönhetek az egyesület minden tag-
jának, mivel ilyen fiatalon bekerültem egy nagy-
szerû csapatba. 2001 májusában már részt vettem
a kassai és krakkói tanulmányúton, ahonnan él-
ményekben gazdagon tértem haza. Megtekintet-
tük a Jagelló Egyetem könyvtárát is.

A 2002 áprilisában megrendezett Nemzetközi
Könyvfesztiválon határon túli magyar könyvtá-
rosokkal találkoztam. 2003 márciusában részt
vettem a hatvani tanácskozáson, melynek közép-
pontjában az Európai Unió és a könyvtárügy állt.
2003. április végén egy csodálatosan szép tanul-
mányi kiránduláson voltam Párizsban. Jártam töb-
bek között a Sorbonne könyvtárában, ahová átla-
gos turistaként nem juthattam volna el. Látogatást
tettünk a francia nemzeti könyvtár épületében is,

ilyen monumentális és modern könyvtárt még
sohasem láttam. Júniusban Dunaszerdahelyre
utaztam az egyesülettel, ahol Hódossy Dezsõ

vezetésével megismerkedtünk a városi könyvtár-
ral. Határon túli magyar kiadók is képviseltették
magukat, és megtekintettük a Kortárs Magyar
Galériát.

Jelenleg a bajai Eötvös József Fõiskola Buda-
pesti Kihelyezett Tagozatának másodéves hall-
gatója vagyok, informatikus könyvtáros szakon.
Az év elején még gyermek- és iskolai könyvtá-
ros vagy honlapkészítõ szakirány volt választha-
tó a második évtõl. Azért is jelentkeztem, mert az
volt a célom, hogy átadjam azt a könyvszeretetet
a mai gyerekeknek, amit én kaptam annak idején
a helyi könyvtárosoktól. Az idén változás történt,
informatikus vagy marketing a könyvtárban szak-
irány indult. Az informatikus szakirányt válasz-
tottam, mivel úgy gondolom, hogy ennek van
jövõje, de azért nem mondtam le arról, hogy
gyerekekkel (iskolásokkal) foglalkozzam. Nagy
elõrelépés a könyvtárak életében is a számítógép
és az internet használata. Gyorsan, könnyen elér-
hetõvé válnak mindenki számára, még akár ott-
honról is.

Egy könyvtáros számára – legalábbis nekem
– ugyanakkor sokkal jobb érzés abba a „könyv-
szagú” könyvtárba bemenni, megkeresni, kézbe
venni, olvasni, esetleg csak átlapozni vagy néze-
getni a könyvet. Jobb érzés, mint egy képernyõn
olvasni. Ha kikapcsolódni szeretnék, akkor szí-
vesebben veszem a kezembe a könyvet. Egyál-
talán nem vagyok a fejlõdés ellen, de a könyv
mégiscsak könyv marad az idõk végezetéig.

Salamon Gábor

könyvtáros asszisztens

Legendás lények
az emberek körül

Kemény Zsuzsa Homo Pictus és a  Mózner Anna

– Horváth Ágota alkotócsoport Legendás lények
címû dupla kiállítás megnyitójára került sor má-
jus 9-én 14.00 órakor az Egyetemi Könyvtár
aulájában.

A 2005. június 3-áig megtekinthetõ kiállítást
Boldizsár Ildikó író, kritikus, néprajzkutató nyi-
totta meg.

Kemény Zsuzsa gyermekkora óta érdeklõdik
a festés-rajzolás iránt, festményeken és grafiká-
kon kívül gyakran készít illusztrációkat is kiadvá-
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nyokba. Homo Pictus címû
sorozata válogatás 2002 és
2004 között készült olajfest-
ményeibõl.

A Mózner Anna – Hor-
váth Ágota alkotócsoport té-
májának ihletõje J. K. Row-
lingnak a Harry Potter me-
seregény-sorozata mellett

kiadott Legendás állatok és
megfigyelésük címû köny-
ve. A benne ABC sorrend-
ben szereplõ mitikus állatfi-
gurák, lények képi megfor-
málása volt a cél, azért, hogy
a gyerekek és a felnõttek fes-
téssel és rajzolással örömet
szerezzenek maguknak és
környezetüknek úgy, ahogy
mások örömzenét játszanak.
Mózner Anna volt a spontán szervezõdõ alkotói
csoport mûvészeti és pedagógiai vezetõje.

Az Egyetemi Könyvtár 2005-ben húsz alkotó-
nak, alkotócsoportnak biztosít ingyenesen lehetõ-
séget munkáinak bemutatására.

Négyhetes váltásokkal december végéig szá-
mos képzõmûvészeti stílusban készült alkotást
láthatnak az érdeklõdõk, az extrémebb számító-
gépes grafika és a klasszikus olajfestmény egy-
aránt megtalálható lesz az Egyetemi Könyvtár ki-
állítás-sorozatán. A kiállítások megrendezését a
Belváros-Lipótváros Budapest Fõváros V. kerü-
leti Önkormányzat támogatta. Minden kiállítás in-
gyenesen látogatható.

Éjjel nappal könyvtár!
– A könyvtár a jövõ!

Mottó: „Mennyi titkot, lehetõséget, játékot,
tudást, élményt, szeretetet rejt a könyvtár,
mely olyan hely, ahol mindenki megtalálja
a könyvön keresztül, amit legfõképp keres
– önmagát.”

Eme figyelemfelkeltõ és jövõbelátó cím mögé bújt
a Mezõtúron, 2005. április 8-án és 9-én tartott
konferenciánk, amely a mezõtúri Móricz Zsig-
mond Könyvtár és Közösségi Ház, a Magyar
Könyvtárosok Egyesülete (MKE) elnöksége és
az MKE Gyerekkönyvtáros Szekció égisze alatt

futott. Így egymás után olvasva a két összetevõ
programsort, az jutott eszembe: ez lesz a jövõnk,
hogy éjjel-nappal? Felsejlett elõttem, hogy ez biz-
tos tetszene az olvasóknak, mert záráskor is alig
bírnak megválni bõrfoteljeiktõl, és a legváratla-
nabb idõpontokban is rángatják kilincsünket be-
bocsátásban reménykedve.

No, de vágjunk az események közepébe, va-
gyis elejébe. Egy jó konferencia olyan, mint egy
ízes saláta, sok összetevõbõl áll össze, és a próbája,
hogy elkél-e. A Mezõtúron töltött 24 óra alatt ez a
saláta kitûnõen megérett, és mondhatom, az íze is
kitûnõvé vált (minden mellék szájíz nélkül).

Adva volt hozzá egy fantasztikus, melegszívû,
tettrekész könyvtáros csapat, kibõvülve a Mûve-
lõdési Ház teljes kollektívájával, és egy vendég-
váró helyszín. Ehhez érkezett Bozóki András kul-
turális miniszterünk, aki szeretett volna látni egy
ilyen könyvtáros eseményt, ismerkedni velünk.
Kapcsolódott a programhoz az MKE elnöksége
és a Gyerekkönyvtáros Szekció gárdája, akik jó
szokásuk szerint az ország minden tájáról érkez-
tek. Ennyi összetevõbõl talán azt feltételeznénk,
hogy az események kissé kaotikussá válnak, de a
mezõtúriak kitûnõ szervezõ munkájának köszön-
hetõen minden tökéletesen mûködött.

Elõzõ este, ahogy megérkeztem, nagyot mo-
solyogtam a látványon. (Mint a régi filmen, jutott
eszembe, amikor a miniszter közölte, hogy ezt a
pálmát már látta valahol…) Még akkor festették
az elõteret, elõzõleg virágokat ültettek, és próbál-
ták eltüntetni mindazt, ami nem a köz szemének
való. Végigjártuk a helyszíneket, hogy minden
rendben legyen, így kiderült például, hogy a ki-
állított Nagy Könyv elsõ lapja azonnal kizuhant
a kinyitáskor, és jött a gyors ragasztás.

A nagy napon már tíz órakor érkeztek a gye-
rekcsoportok, és három helyszínen beindult a népi
játszóház – egyet én vezettem. Jól festettem az
elnöki dresszemben, ahogy csuhéztam. A felnõtt
könyvtárban megindult az estig tartó folyamatos
felolvasás, a nagyteremben pedig a konferencia
nyitása után egy fantasztikus drámaóra. A helyi
drámatanárnak minden elismerésem. Megkérdez-
tem, hogy beállhatnak-e a könyvtárosok is játsza-
ni. Persze – válaszolta igen meggondolatlanul. Így
negyvenketten maradtak… Jól elfáradt a végére,
de a hangulat fantasztikus volt. Én, ugye, min-
denfelé rohangáltam, és csak bekukkantottam.
Amikor épp bementem, két gyerekkönyvtáros az
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ünneplõ kosztümjében a padlaton hevert, hogy
hûen megjelenítse Rómeót és Júliát.

Délre megérkezett a miniszter. Persze innentõl
ugye már ugrásra készen. Jött Rózsa Endre or-
szággyûlési képviselõ, Koncz Erika és Skaliczki

Judit a Nemzeti Kulturális Örökség Minisz-
tériumából, Ramháb Mária, a Nemzeti Kulturális
Alapprogram könyvtári kollégiumának elnöke,
Zalainé Kovács Éva az Informatikai és Könyvtári
Szövetségbõl, Rajkort Ildikó, a Család és Szociál-
politikai Intézet szakreferense, aki alternatív progra-
mokkal foglalkozik és még sokan mások az MTV-
tõl, RTL Klubtól, Duna TV-tõl, sajtótól.

No, a tévések kitalálták, hogy nem jó a kör-
nyezet a sajtótájékoztatóhoz, mert könyves kéne,
legyen a gyerekkönyvtárban. Persze ide rejtettünk
el mindent, mert ide úgyse jönnek… Gyors pa-
kolás, a csálén odatámasztott Petõfi-kép mellé
beállt Bozóki András. Szavazott a nagy könyvre, és
a Közkincs programról tartott sajtótájékoztatót.

Ezek után elkezdõdött a konferencia.
Bozóki András immár a nagy nyilvánosság

elõtt is elmondta vidék- és könyvtárfejlesztési
programját, Kell egy hely – Közkincs program

címmel, amely a kulturális együttmûködés prog-
ramja. Az olvasás megszerettetésére, a kulturális
esélyegyenlõség megteremtésére, olyan közössé-
gek életre hívására irányul, amelyek képesek a
fiatalok megtartására – nyilatkozta. A program
alapján száz községben újulhat meg a könyvtár,
másfél milliárd forintos hitelprogrammal indul, és
a „könyvtárbusz” szolgáltatás is életre kel, egyen-
lõre három busszal. Kell egy hely, ahol közös-
ségre talál a község, falu, kisváros lakossága, és
erre ideális helyszín a könyvtár. (Jó példája volt
ennek a mezõtúri könyvtár is, ahol tényleg érez-
hettük, hogy milyen vonzó, megtartó ereje van.)
Méltatta A Nagy Könyv programot, mely szintén
egy út az olvasáshoz való visszataláláshoz.

Majd Bakos Klára, az MKE elnöke tartott elõ-
adást A könyvtár esély a szabadsághoz címmel.
A címhez híven arról beszélt, hogy milyen fontos
a mai világban a szabadságra és esélyegyenlõ-
ségre való törekvés, és az egyén szabadsága a
legfontosabb. Ehhez pedig kitûnõ közösségi teret
teremtenek a könyvtárak.

Minden ember király! címmel tartott elõadást
Szûcsné Boldog Mária, a mezõtúri könyvtár
gyerekkönyvtárosa. Elõadásából megtudhattuk,
hogy mi mindent tesznek házigazdáink a társa-
dalmi esélyegyenlõség megteremtéséért 18 ezer

fõs városukban, melynek közelítõleg tíz százalé-
ka roma származású. „Valljuk, hogy minden
ember király, akit szakmailag jól felkészülten,
elõzékenyen, szeretettel, empátiával kell szolgál-
ni. Munkánkban nagyon fontos a szolgálat
mindenekfelettisége, a szerénység, az emberi tar-
tás, a munka becsülete, a mások iránti érdeklõ-
dés, a nyitottság. S milyen egyéb lehetõségeink
vannak még az egyenlõ esélyek nyújtásában,
különösképpen a gyermekek irányában? A mi
filozófiánk az, hogy a gyermekkönyvtár a gyer-
mekek számára legyen versenyhelyzetektõl, kény-
szerektõl, feszültségtõl mentes menedék, biztonsá-
gos, támogató otthon, ahol nem kell tétre teljesíteni
s bele lehet feledkezni a játékba, az olvasásba.”

Ezek a gondolatok, ez a küldetésnyilatkozat
sokunk számára megszívlelendõ, így pontosan
idéztem az elõadásból.

Együtt egymásért! címmel folytatta az esély-
egyenlõség témáját Keszi Erika, aki a Pécsi Vá-
rosi Könyvtárból érkezett. Bosnyák Viktória köny-
ve után szabadon derûs „tündérboszorkányoknak”
nevezett kolléganõi munkájáról beszélt. Azokról
a tündérboszorkányokról, akik nap mint nap he-
lyettesítenek szülõt, nagyszülõt, testvért, barátot,
akikhez oda lehet menni beszélgetni, kérdezni,
olvasni… Akik nagy szaktudással, megfelelõ
képzettséggel, tapasztalattal, biblioterápiás szak-
képesítéssel, gyógypedagógiai, szociálpedagógiai
tanulmányokkal rendelkeznek. Nem utolsósorban
pedig jókedvvel és szívvel-lélekkel. Fogyatékkal
élõ olvasóikkal kiemelten foglalkoznak már hosszú
évek óta, most eme kör A Nagy Könyv programba
is bekapcsolódhat a könyvtárosok segítségével.

Egészséges és speciális igényû gyerekek talál-

kozói a Katona József Könyvtárban címmel tar-
tott elõadást Koleszár Márta, aki a kecskeméti
megyei könyvtárból érkezett. Sokat beszélünk
napjainkban az integrációról, annak minden örö-
mérõl, bánatáról. Márta az integráció elõnyeirõl
szólt az ép és a speciális nevelési igényû gyere-
kek szempontjából.  Bemutatta, hogy milyen
különleges mûködési feltételek valósultak meg
könyvtárukban (akadálymentes megközelítés és
épületen belüli közlekedés – lift Braille-gombok-
kal –, nagy terek, speciális felszereltségû mosdó,
optikai eszközök (olvasószemüveg, olvasógömb,
olvasóléc, nagyító, olvasógép). Beszámolt arról,
hogy milyen integrált programokat tartottak idáig
könyvtárukban. Márta elõadása megerõsített ab-
ban, hogy mennyire fontos ez a tevékenység, és
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mekkora örömet, biztatást tud adni a gyerekeknek
egy-egy ilyen program, amikor megnyílhatnak tár-
saik elõtt egy biztonságos, otthonos környezetben.

A konferencia végeztével mindenkit útjára
engedtünk, és volt egy óránk, hogy kifújjuk
magunkat. Mert 18 órára érkezett 18 lelkes, kipi-
hent tizenéves, akikkel ettõl kezdve 12 órát töl-
töttünk együtt. Szituációs játék, könyvtárhaszná-
lati vetélkedõ, dramatizálás. Közös vacsora a
megmaradt állófogadásból. 23 órakor nekiálltam
csuhézni, szalmázni velük. Megalkottuk szalmá-
ból az Éjjel-nappal könyvtár szlogent. Már alig
láttam ki a fejembõl…

Aztán ágyat készítettek. Érdekes volt, mert a
felnõtt könyvtárban aludtak a gyerekek, széke-
ken, asztalon, földön hálózsákban. Megdöbbentõ
volt a könyvtári tér eme újszerû felhasználása, de
a gyerekek nagyon élvezték. Mintha egy titkos
birodalomba kaptak volna bebocsátást, amikor
csak õk… A gyerekkönyvtáros még elolvasott
nekik három mesét, amit reggelre dramatizálniuk
kellett. És akkor jött el az a pont, amikor azt
mondtam, hogy ezt már nem bírom. Éjfélkor le-
kapcsolták a villanyt, és elkezdtek kísérteni lepedõ-
ben, pizsamában, zseblámpával. A hanghatásokról
most nem írnék…

Én az igazgatóhelyettes irodájába vonultam el,
egy priccsre. Keskeny volt, kemény és rövid, négy
kereke lévén pedig útrakelt, ha meggondolatlanul
megmozdultam, így igen ziláltan ébredtem. A gye-
rekek persze reggelig vircsaftoltak. Reggel 7-kor
könyves torna, vetélkedõ, majd próba a színház-
teremben, mely videofelvétellel összekötött szín-
házi elõadássá fajult. Aztán elbúcsúztunk egymás-
tól. Tényleg szuper kölykök voltak.

Romeltakarítás, a díszítéshez kölcsönkért virá-
gokat vissza a virágboltba. Miközben a könyvtár
kinyitott, kissé furcsán nézegettek az olvasók,
amint ott tréningruhában, igen gyûrt ábrázattal
mászkáltam közöttük. Persze mindjárt lobogtat-
ták a helyi Néplap számát, aminek a címoldalán
ott volt az esemény, meg a tévében is látták.

Összepakoltam, búcsúzkodás, aztán ki az ál-
lomásra. Szerencsére a vonaton már senki nem akart
hozzám szólni, és csendes olvasgatásba merültem –
mit láthattam volna Mezõtúron, ha… címszó alatt.
Még ülõhelyem is volt. Emlékeimben pedig meg-
maradt a finom saláta minden íze és élménye.

Budavári Klára

(Következõ számunkban olvashatják Szûcsné

Boldog Mária és Keszi Erika elõadását is – a szerk.)

Minõségmenedzsment
tréning az Egri Bródy
Sándor Megyei és Városi
Könyvtárban

Örömmel értesültünk arról, hogy a Bródy Sándor
Megyei és Városi Könyvtár 2005. május 26–28.
között minõségmenedzsment tréninget szervez a
Nemzeti Kulturális Alapprogram támogatásával.

Meglátva a program elõre kiküldött tematiká-
ját, szorongással töltött el bennünket az a gondo-
lat, hogy gyakorlati feladatokat is meg kell majd
valósítani. Eddig csak olyan továbbképzéseken
vettünk részt, ahol elméleti elõadásokat hallgat-
tunk, s azokról írásban vagy szóban kellett szá-
mot adni. Aggodalmunk azonban alaptalannak
bizonyult, ugyanis a három nap programjai közül
a gyakorlati feladatok közös megoldása bizonyult
a legélményszerûbbnek, és egyúttal a legnagyobb
kihívásnak. Mindazonáltal el is mélyítette az el-
méletben hallottakat.

A menedzsment kifejezés eleinte idegen volt
számunkra, úgy éreztük, inkább az üzleti életre
jellemzõ, azokra az emberekre, akik másokkal
szemben bármi áron egyéni érdekeiket érvénye-
sítik. Ez a gondolatunk sem állja meg helyét, látva
azt az elõadók által sugárzott elhivatottságot, amellyel
egyetlen céljuk munkájukban az, hogy a könyvtár-
használókat igényeik szerint kiszolgálják.

Nagyon tetszett, hogy a megnyitó gondolatok
után – megelõzve az elméleti ismeretek átadását
– hangsúlyt fektettek arra, hogy a résztvevõk
megismerjék egymást. Tizenöten voltunk, és alig
voltak köztünk olyanok, akik már korábban is
találkoztak egymással. A megszokott néhány
mondatos bemutatkozás helyett egymást mutat-
tuk be. Öt perc állt rendelkezésünkre, hogy a
mellettünk ülõt megismerjük, és róla, munkájáról
beszámoljunk a többieknek. Gyakoroltuk azt, ami
a könyvtáros munkánkban is elengedhetetlen, az
egymásra figyelést.

Az elsõ gondolat, amit Sohajdáné Bajnok

Katalin elõadó tolmácsolt nekünk, a változtatás
szükségessége, amely önmagában semleges fo-
lyamat, pozitív vagy negatív elõjelet attól kap,
ahogyan értékeljük. Ha ragaszkodunk ahhoz, ami
ugyan jól bevált, de már korszerûtlen, akkor nincs
megújulás a könyvtári tevékenységben. Részlete-
sen beszélt arról, hogy a PGTT- és a SWOT-ana-
lízis hogyan készítheti elõ a változást. Bátorított
arra, hogy azonosítsuk a problémát, az elõre ki-
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számítható eseményekre pedig készüljünk fel.
Kiemelte, hogy a könyvtár minden dolgozója
szolgáltatást nyújt, akkor is, ha nem áll közvetlen
kapcsolatban a felhasználókkal. Ezért fontos, hogy
mindenki legyen nyitott a változtatásra.

Az elõadást követõen csoportfeladatot kaptunk a
hallottak gyakorlati alkalmazására. Konkrét felada-
tunk az volt, hogy az internet- és más szolgáltatások
bevezetéséhez készítsük el a SWOT-analízist.

Nem tudtuk elkerülni azt, hogy ténylegesen át-
gondoljuk, papírra vessük együttgondolkodásunk
eredményét. Akkor láttuk, hogy ez mennyire fon-
tos, amikor egymásnak beszámoltunk „mûhelymun-
kánk”-ról, és közösen átbeszélve javítottuk azt.

A délutáni elõadás folytatása és továbbépítése
volt a délelõttinek: ha eldöntöttük, hogy változ-
tatni akarunk, az elemzés és a lehetõségek átgon-
dolása következik. Hozzá kell látnunk a tervezés-
hez, amelynek konkrét lépéseit az elõadásban
hallhattuk, szemléltetve azt mûködõ könyvtárak
dokumentumaival.

Tõzsér Istvánné Andrea ismertette a TQM (a
teljes körû minõségirányítás) könyvtárban alkal-
mazandó módszereit. Kiindulópontja volt, hogy a
szolgáltatások a használóért vannak, minden te-
vékenységet ennek kell alárendelni lehetõleg úgy,
hogy ehhez a könyvtár minden munkatársát meg-
nyerjük. A PDCA-ciklus (tervezés-végrehajtás-
ellenõrzés-beavatkozás) többször visszatért elõadá-
sában mint olyan eljárás, amit munkánkban nem-
csak ösztönösen, hanem tudatosan kell alkalmaz-
nunk. (Hiszen gyakori hibánk, hogy ellenõrizni
és javítani már nincs idõnk vagy kedvünk.) A
grafikai megoldások és a statisztikai elemzések
szemléltetésére láthattunk példákat. Ezeket elemez-
ve a csoportfeladat során már magunk is készíthet-
tünk konkrét kérdésekrõl különféle diagramokat,
majd azokat közösen megbeszéltük, javítottuk.

Pataki Miklósné Zsuzsa bemutatta, hogyan lehet
és kell a szolgáltatások minõségét fejleszteni. Alap-
gondolata volt, hogy száz százalékra kell töreked-
nünk munkánk során, mind személyi, mind techni-
kai szempontból. Részletesen és példákkal illuszt-
rálva beszélt arról, hogy milyennek kell lennie a
szolgáltató könyvtárosnak, a könyvtár berendezésé-
nek, a nyitva tartásnak. Útmutatást adott, hogyan
mérhetjük a könyvtárhasználók elégedettségét. Az
adatvédelem és a panaszhelyzetek kezelése külön
hangsúlyt kapott elõadásában. A gyakorlati felada-
tok is ez utóbbiakkal voltak kapcsolatosak, amikor
egy-egy konkrét panaszos levélre írtunk hivatalos
választ, vagy megjelenítettük azokat a szituációkat,
amelyek az olvasó-könyvtáros kapcsolatában elõ-

fordulhatnak. Ezek a gyakorlatok vidám perceket
okoztak. Görbe tükörben láttuk magunkat.

A ma könyvtárosa élénken kell, hogy figyelje
a pályázati kiírásokat, de nem kevésbé fontos,
hogy azokat jól készítse el és hajtsa végre. Ehhez
konkrét útmutatást kaptunk Tõzsérné Anditól, aki
a pályázati kiírástól egészen annak sikeres befe-
jezéséig vezetett végig bennünket. Az õ gyakor-
latuk már igazolta, hogy az átgondolt tervezés
nemcsak a sikeres elbírálás miatt fontos, hanem
azért is, hogy a pályázó a megvalósítás szakaszá-
ban az elõre elkészített ütemterv szerint végezze
a feladatokat.

A három nap szinte észrevétlenül telt el. Az
elõadók mindent megtettek azért, hogy mondan-
dójukat a különbözõ felkészültséggel rendelkezõ
hallgatóság minden tagja megértse. Az alapoktól
indultak, de részletes elõadásuk a tájékozottab-
bak számára is tudott újat mondani. Minden elõ-
adáshoz igényes és áttekinthetõ prezentációt ké-
szítettek, és ennek vázlatát a hallgatóság is kéz-
hez kapta. A napirendet úgy állították össze, hogy
mindig volt idõ felfrissülni és a hallottakat átgon-
dolni. Az elméletet mindig gyakorlati feladatok
követték, ahol minden résztvevõ ötlete helyt kap-
hatott. A csoportfoglalkozások arra is rámutattak,
hogy nemcsak egy tréning keretén belül, de a
mindennapi munkánkban is fontos csoportban,
közösségben gondolkodni.

Az elõadók maguk is gyakorló könyvtárosok,
akik hivatásuknak érzik azt, hogy tudásuk legja-
vát nyújtsák az olvasóknak, ebben a három nap-
ban pedig nekünk, kollégáiknak. A biztatás és
bátorítás hitelesen hangzott szájukból. Örülünk,
hogy mindebben részünk lehetett!

Ligeti Gabriella – Szász Zoltánné

Eger, Fõegyházmegyei Könyvtár

Dr. Domsa Károlynénak, az MTA Könyvtár
fõigazgató-helyettesének több évtizeden keresztül
végzett kiemelkedõ és példamutató munkássága el-
ismeréseként március 15. alkalmából a Magyar
Tudományos Akadémia elnökének elõterjesztésére
a Magyar Köztársasági Érdemrend Tisztikeresztjét
adományozta a köztársasági elnök.

– A Könyvtári Levelezõ/lap áprilisi számában a

napilapokban és az MTI honlapján megjelent listák

alapján gratuláltunk a kitüntetetteknek. Sajnos a

listák hiányosak voltak, ezért fordulhatott elõ, hogy

nagyra becsült kollégánknak csak most, utólag kí-

vánunk további sikereket és jó egészséget.
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Számítógépes oldalainkSzámítógépes oldalainkSzámítógépes oldalainkSzámítógépes oldalainkSzámítógépes oldalaink

Országos Textlib-
tanácskozás Gyulán

2005. március 31–április 1.

Annak idején, a kilencvenes évek elején, amikor
napirendre került a könyvtári munkafolyamatok-
nak és szolgáltatásoknak számítógépes alapra
helyezése, a közkönyvtáraknak nem volt kellõ
anyagi erejük ahhoz, hogy külföldi rendszereket
vásároljanak, központi forrásból meg valahogy
nem volt átütõ szándék egy magyar fejlesztésû
integrált szoftver finanszírozására. Így történhe-
tett meg, hogy a közmûvelõdési könyvtárakban
ma leginkább használt Textlib szoftver fejlesztése
„alulról” szervezõdõen, a közkönyvtári kör pá-
lyázati és saját forrásaiból valósult meg.

Mindennek természetesen megvannak az „elöl-”
és hátulütõi, jórészt ezek motiváltak bennünket arra,
hogy a hét évvel korábbi szakmai tanácskozás után
lehetõséget teremtsünk az eszmecserére, a tapaszta-
latok átadására, a fejlesztõ Infoker Szövetkezetnek
az újdonságok bemutatására. Idõközben az is nö-
velte a tanácskozás aktualitását, hogy több megyei
könyvtár a fejlesztés keretében épp ebben az idõ-
pontban tér át a Corvinára. Voltak – a tanácskozá-
son és azon kívül is – többen, akik erkölcsi kérdés-
ként vetették/vetik föl a megyei könyvtárak kiválá-
sát a közösen fejlesztett textlibes rendszerbõl, s egy-
fajta gazdagabb rokonként való kihátrálásként élik
meg. Tekintve, hogy annak idején a városi és na-
gyobb községi könyvtárak döntõen a megyei könyv-
tárak ösztönzésére választottak rendszert, s ebbe
hallgatólagosan beleértették a megyei könyvtárak
„garanciáját” a hosszú távú fejlesztésre és a közös
finanszírozásra, a gondolatnak, bizony, van alapja.
Magam, a tanácskozás elõkészítése során, örömmel
hallottam Skaliczki Judit fõosztályvezetõ asszonytól
– aki külföldi útja miatt nem vehetett részt a tanács-
kozáson –, hogy a minisztériumnak nincsenek szoft-
ver-típusos prioritásai, minõségi prioritásai vannak,
amelyeket bármelyik szoftver teljesíthet.

Az indító elõadásban dr. Bakonyi Géza alapos
tájékoztatást adott a ma már hárommillió rekordot
számláló MOKKA adatbázisról. A kompatibili-

tás kérdésében álláspontja szerint az a lényeg,
hogy a MOKKA és minden központi szolgálta-
tás is együttmûködésen, könyvtári partnerségen
alapul, s bár fontosak a különbözõ szoftverek, de
ami igazán számít, hogy a könyvtárak akarnak-e
és képesek-e együttmûködni.

Elõadónk tájékoztatta a jelenlevõket, hogy
hónapokon belül elkészül a MOKKA szoftver
erdélyi verziója. Szó volt arról, hogy a MOKKA
és az ODR (Országos Dokumentumellátási Rend-
szer) szolgáltatásai egy központi szolgáltatássá
olvadnak össze, s ez felveti a MOKKA-hoz való
kapcsolódás különbözõ szintjeinek meghatározá-
sát. Végül a MOKKA-kompatibilitás kritériumait
a feltöltés automatizáltságában, a problémamen-
tességben (mint az automatizáltság minõségi
mutatójában), s az adott lokális könyvtárral való
viszonyban adta meg Bakonyi Géza. E kérdés-
kör kritériumai a MOKKA honlapjáról rövidesen
letölthetõk lesznek.

Az indító elõadást követõen Nagy Anna, a
Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár (FSZEK) Köz-
ponti Könyvtár igazgatója, akinek a fejlesztés
indító idõszakában informatikus osztályvezetõként
fontos szerepe volt a szoftverrel szemben támasz-
tott könyvtári igények megfogalmazásában, mu-
tatta be a FSZEK sokszínû adatbázis-építõ tevé-
kenységét, illetve azt a szoftverek tekintetében is
mozgalmas világot, amelynek keretében a meg-
újult könyvtárban ma is dolgoznak.

A nyitó elõadások után két tömbben folyt
tovább az eszmecsere. A Váltani kell vagy nem

kell? összefoglaló címen a Textlib/Corvina
problematikával kapcsolatban fejtette ki véle-
ményét Bokrosné Stramszky Piroska, a II. Rá-
kóczi Ferenc Megyei Könyvtár osztályvezetõ-
je, Komlósi József, a Vörösmarty Mihály Me-
gyei Könyvtár igazgatója és Nagy Eörsné, a
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tapolcai városi könyvtár igazgatója. A másik
tömb a Textlib szoftver alkotó alkalmazására
kínált példákat. Itt a nagykanizsai városi könyv-
tárból Czupi Gyula igazgató és munkatársai
mutatkoztak be eredeti ötleteken alapuló fel-
használásokkal. Ezt követõen Takáts Béla, a
szolnoki megyei könyvtár igazgatóhelyettese a
Textlibben létehozott megyei elektronikus
könyvtár szerkezetérõl és a szolgáltatás kiépí-
tésének folyamatáról adott alapos tájékoztatást,
végül az orosházi városi könyvtárból Liborné

Putnoki Edit mutatta be azt a kistérségre is fi-
gyelemmel levõ komplex helyismereti adatbá-
zist, amelyet építenek.

A második napon a
Textlibet fejlesztõ Infoker
Szövetkezet elnöke, Tég-

lás György beszélt fejlesz-
tési koncepciójukról, saját
nézõpontjából ismertette
azt a valóban sajátos fo-
lyamatot, amellyel a szoft-
veres pályázat kapcsán
szembesültek. A textlib-
szerverek linuxos verzió-
ját Gräff Zoltán mutatta
be. Könyvtárunkban át is
tértünk rá, így mondha-
tom, hogy valóban egyet-
len zökkenõ nélkül, lénye-
gében észrevétlenül lett
gyorsabb és probléma-
mentesebb az integrált
szoftver mûködése.

A sokat emlegetett
MOKKA-kompatibili-
tást lehetõvé tevõ, a fel-
használóbarát kapcsola-
tot megteremtõ megol-
dást Thék György mutat-
ta be, majd ismét Téglás
Györgytõl hallottuk a
Köztaurusz alkalmazását
a Textlibben.

A közel száz részt
vevõ kolléga, valamint
az elsõ nap zárásakor és
estéjén,  majd a második
nap végén föltett sok
kérdés és elmondott vé-
lemény – örömünkre –

jól mutatta a tanácskozás szükségességét és fon-
tosságát. Egyben támogatóinkat, a Nemzeti Kul-
turális Alapprogram könyvtári kollégiumát, váro-
sunk önkormányzatát és magát az Infoker Szö-
vetkezetet is igazolták: támogatásukkal a köz-
könyvtárak nem elhanyagolható szeletét segítet-
ték abban, hogy zökkenõmentesebben használ-
hassák a könyvtári munka nélkülözhetetlen részét
képezõ integrált szoftvert. Köszönet elõadóink-
nak, hogy vállalták véleményük, tapasztalataik,
munkamódszereik, megoldásaik közzétételét, s
egyáltalán, hogy „sûrûre szervezetten”, de oldott
légkörben együtt lehettünk közös dolgaink meg-
beszélésére. (Krasznahorkai Géza)
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Tízéves a veszprémi
Városi Mûvelõdési
Központ Cholnoky
Klubkönyvtára

Az idén áprilisban ünnepelte megnyitásának tize-
dik évfordulóját a veszprémi Városi Mûvelõdési
Központhoz tartozó Cholnoky Klubkönyvtár.

Tíz évvel ezelõtt, amikor a volt Szakszerveze-
tek Megyei Könyvtára anyagából megnyitotta
kapuit könyvtárunk a Cholnoky lakótelepen,
magam sem tudtam elképzelni, hogyan is fog
mûködni, mit takar a „klubkönyvtár” elnevezés.
Az eltelt idõszak bebizonyította, hogy nagyon jól
megfér egymás mellett a könyvtári és a kiscso-
portos közmûvelõdési tevékenység. (Ezt bizonyítja
az is, hogy 2003-ban a Magyar Könyvtárosok
Egyesülete és a dunakeszi Kölcsey Ferenc Váro-
si Könyvtár által kiírt A könyvtár mint a rendez-

vények alkalmas otthona címû pályázaton e so-
rok írója díjat nyert a témában írt dolgozatával.)
Eleinte mi, könyvtárosok – ketten voltunk kollé-
ganõmmel, aki a Gyermekek Házából került hoz-
zánk – találtunk ki programokat. Ismeretterjesztõ
elõadásokat (környezetvédelmi, technikatörténeti,
mentálhigiénés stb. témákban), játszóházakat, klu-
bokat szerveztünk az itt élõ embereknek. Az elõ-
adásokra sikerült neves elõadókat megnyernünk.
Vendégeink voltak többek között a zirci termé-
szettudományi múzeum munkatársai, Novák Lász-

ló természetfotós, Szendrõ Szabolcs hegymászó,
Végh László entomológus – és még hosszan so-
rolhatnám. Aztán sorra jelentkeztek a civil kezde-
ményezések. Egy természettudományos elõadás
kapcsán alakult meg például a „Cinege” Termé-
szetbarát Szakkör, melyet a gyerekek hoztak lét-
re, és azóta számtalan kirándulást, nyári táboro-
zást bonyolítottak le. Rejtvényfejtõ szakkört hir-
dettünk nyugdíjasoknak. Ezek után az ultizni
vágyó urak már maguk kerestek meg bennünket
azzal a kérdéssel, hogy tudnánk-e nekik helyet
biztosítani. A szakkör kezdeményezésére az idén
már negyedik alkalommal szerveztük meg a vá-
rosi ultiversenyt. Helyet adtunk patch-work szak-

körnek, gyógynövényismereti tanfolyamnak, kü-
lönbözõ gyûléseknek. Mi magunk tartottunk szá-
mítógépes tanfolyamot nyugdíjasoknak, kisma-
máknak és munkanélkülieknek.

1998 óta egy mûvelõdésszervezõvel bõvült a
kollégák létszáma, így jelenleg három szakalkal-
mazott dolgozik az intézményben. Természete-
sen vetélkedõkkel, pályázatokkal folyamatosan
igyekszünk megnyerni az ifjúságot a könyv sze-
retetének. Az elmúlt években olyan sok progra-
munk volt, hogy kilenc tablón is – ennyit sikerült
elhelyeznünk – csak kiragadott újságcikkeknek,
fotóknak van hely, a teljesség igénye nélkül.

A tízéves évfordulót kétnapos rendezvénnyel
ünnepeltük meg. Az elsõ napon meghívott ven-
dégek (elõadóink, szakkörvezetõk, törzsolvasók,
valamint a város elöljárói) körében megnyitottuk
a kiállításunkat. Ez után színvonalas irodalmi estet
tartottunk József Attila születésnapja alkalmából
helyi elõadómûvészek közremûködésével.

A második napon szakmai értekezletet szer-
veztünk a város könyvtárosai számára, melyre
elõadónak felkértük Dippold Pétert, a Könyvtári
Intézet igazgatóját, aki az Európai Unióban a
könyvtárakkal szemben támasztott igényekrõl tar-
tott elõadást.

Nagy örömünkre minden könyvtárból eljöttek
a kollégáink, és az elõadás után egy kellemes
hangulatú beszélgetés alakult ki, melynek végén
(immáron sokadik alkalommal) megállapítottuk,
hogy a kihívásoknak a romló pénzügyi helyzet és
az egyre több elfoglaltságunk ellenére is meg kell
felelnünk.

Majorné Vörös Anna
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SzomszédolóSzomszédolóSzomszédolóSzomszédolóSzomszédoló

A helyi bibliográfia mint
a helyismereti kutatások

eszköze

Bibliográfia szavunk görög eredetû (biblosz =
könyv, grapheion = leírás) és azt a tevékenységet
jelöli, amelynek során a dokumentumokat (köny-
vek, idõszaki kiadványok, mikrofilmek stb.) leír-
ják úgy, hogy a végeredmény tartalmazza az
azonosításhoz szükséges adatokat.

Az így elkészült bibliográfiai leírást be kell
illeszteni a katalógusba, azaz lehetõvé kell ten-
ni, hogy a dokumentumot több szempont sze-
rint vissza lehessen keresni. Az elrendezés módja
lehet szerzõ vagy cím szerinti, tematikus, krono-
logikus, szakrendi (ETO) stb. A bibliográfia ezt
úgy oldja meg, hogy az adott tétel mindenütt
szerepel, ahol tartalma révén indokolt, vagy pe-
dig egyszer szerepel, és a többi helyen csak a
tételszám utalja a keresõt a bibliográfia megfelelõ
helyére. Nincs ez másként a helyi bibliográfia
kialakításánál sem. Viszont a helyi bibliográfia,
amint neve is mutatja, csak egy bizonyos régióra,
vidékre, városra korlátozódik. Fontos a gyûjtõ-
terület kijelölése, ami lokális kötöttséget is ki-
fejez, fõleg kisebbségi létben. A kisebb könyv-
tárak nem élnek vele, pedig magát a tevékeny-
séget nem napjainkban találták ki.

Az általam kutatott terület Gyergyó vidéke,
amely nem más, mint Gyergyószentmiklós és
vonzáskörzete. Így a polarizált körzet hét nagy-
községre (Gyergyószárhegy, Gyergyóalfalu,
Gyergyócsomafalva, Gyergyóújfalu, Gyergyó-
ditró, Gyergyóremete és Vasláb) terjed ki, a cent-
rummal együtt több mint 35 ezer lakossal. A vi-
dék jól körülhatárolható mind történeti-néprajzi,
mind földrajzi szempontból. Területe a XV. szá-
zadtól megalakuló Csík-székhez, majd az 1876-
1877. évi magyarországi közigazgatási rendezés
során Csík vármegyéhez tartozott. 1956 és 1968
között a terület a Maros Autonóm Tartomány
részét képezte. Az 1968. évi romániai közigazga-
tási rendezés óta a terület Hargita megye északi
része.

Gyergyószentmiklós fekvésénél fogva vonzás-
központ. Módszertanilag a vonzáskörzetek leha-
tárolása a központ és a vonzáskörzet között kiala-
kult kapcsolatok intenzitásán és gyakoriságán
alapszik.

A könyvtár esetében a kulturális kapcsolatok
terén végzett megfigyelés is ezt bizonyítja. Éppen
ezért a bibliográfusnak, könyvtárosnak ismernie
kell az olvasók helyi bibliográfiákkal szemben
támasztott igényeit, kezelnie kell a mit, hogyan és
meddig kérdéseit. Tehát nem véletlen a terület
lehatárolása.

A helyismereti-helytörténeti dokumentumok
tájékoztatási értéke kétségtelen. Megmaradásuk a
helyismereti könyvtárosok felelõssége. A doku-
mentumokat be kell szerezni (ez anyagiak függ-
vénye is), az információkról tudomást kell sze-
rezni, amit csak folyamatos tájékozódással lehet.
A tájékozódás alapja pedig az olvasás. Ha mi
nem nézünk utána saját „helyünknek”, más alig-
ha teszi meg helyettünk.

 Két õsrégi tudomány: a történet- és a föld-
rajztudomány volt és maradt a helyismereti mun-
ka „vezérlõ csillaga”. A történettudomány eseté-
ben elsõsorban a helytörténet egyre hangsúlyo-
sabb jelenlétével kell számolnunk, a földrajztudo-
mány esetében pedig a regionális kutatás elterje-
désével. Ez persze nem azt jelenti, hogy a hely-
ismerettel foglalkozónak profinak kell lennie e
szakmákban, de ki kell puhatolnia, hogy a kuta-
tók mit várnak el a helyismereti gyûjteménytõl és
annak szolgáltatásaitól, a helyismereti munka el-
sõsorban a helytörténetnek dolgozik.
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A helyismereti könyvtárosnak szakmai hoz-
záértésre, lelkiismeretességre, pontosságra és áll-
hatatos szorgalomra van szüksége. Folyamato-
san kell gazdagítania könyvtára helyi kiadvá-
nyokból álló gyûjteményét, tájékozottsága még-
sem lehet teljes.

Könyvtárügyünk egyik nagy vitája a bibliog-
ráfiai teljesség és a válogatás dilemmája. Válo-
gatni csak akkor szabad, ha elõtte megtörtént a
számbavétel. Az információtudomány rohamo-
san elõretörõ problémája a szelekció, amikor nap
mint nap újabbnál újabb könyvek, folyóiratok
látnak napvilágot. Ez a mennyiség kezelhetetlen,
de nincs is rá szükség, pontosabban valahol,
valamikor szükség lehet rá egy adott szakmai
réteg (kutatók, diákok stb.) számára.

A helyismereti és a helytörténeti jelzõ közti
különbség az, hogy egy információ vagy doku-
mentum, amely ma a hely jelen ismeretéhez tar-
tozik, például egy menetrendi adat, egy piaci ártáb-
lázat, netán a helyi újság friss száma, holnap már
helytörténeti ténnyé, adattá, információvá válik.

Végezetül Berényi Miklós tanár úr szavait
idézve a helyismeret „…egy adott helyre vonat-
kozó információk, illetve az õket hordozó doku-
mentumok összességét jelöli, továbbá a könyv-
tári tevékenységnek (gyakorlatnak) azt a részét,
amely ezeknek az információknak, dokumentu-
moknak a felkutatásával, összegyûjtésével, rend-
szerezésével, feltárásával, közvetítésével és köz-
readásával foglalkozik.”

Szakács Rita

Gyergyószentmiklós, Városi Könyvtár

Vajon tudnak róla a gyergyószentmiklósiak,
hogy önálló weboldaluk van a Startlapok sorá-
ban? (http://gyergyoszentmiklos.lap.hu/)

A könyvtárat sajnos hiába kerestük rajta, de
Zentai László szép gyergyói fotói közt szívesen
idõztünk, közülük egy látható itt. – a szerk.
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1848-as emigránsok
az észak-amerikai
polgárháborúban

Internetes vetélkedõ
a Mikes Kelemen Líceum

Könyvtárának szervezésében

A Mikes Kelemen Líceum Székelyföld,
Kovászna megye egyik legnagyobb s egyben
legeredményesebb intézménye. A jelen pilla-
natban 1297 diák tanul itt alsó és felsõ tagoza-
tú osztályokban, száztíz pedagógus, tanító és
tanár irányításával.

A Mikes Kelemen Líceum Könyvtára szer-
vesen kapcsolódik az iskola életéhez. Rá hárul
az a felelõsség, hogy nemcsak tanulóinkat, de
tanárainkat is megfelelõ dokumentációs anyag-
gal lássa el. Ezt meglehetõsen nehéz megolda-
ni, mert habár több mint 50 ezer kötetünk van,
az igények is nagyok. Éppen ezért könyvtáros-
ként rá vagyok kényszerítve, hogy nap mint
nap új információforrások után keresgéljek,
újabb beszerzési lehetõségek után kutassak,
mivel a könyvtár pályázatokból, de fõleg ado-
mányokból él.

Tagadhatatlan tény, hogy bármely iskola fej-
lõdési vonalát nagyban meghatározza egy jó és
versenyképes, mindenféle kihívásoknak megfele-
lõ könyvtár. Újítani kell, ehhez pedig elsõ lépés-
ként a könyvtárosnak ismertté kell tennie könyv-
tárát és önmagát.

Tapasztalatom szerint a romániai iskolák nagy
hátránya, hogy a weblapjuk csak magyarul vagy

csak románul található meg a világhálón. Az is-
kolai könyvtárakról pedig a legjobb esetben is
csak három sor vagy maximum még egy kép
szerepel a honlapokon. A rajtuk keresgélõ külföl-
di így nagyon hamar elveszti érdeklõdését és
potenciális adományozó kedvét.

A ‘48- as emigránsokról szervezett vetélkedõ
is az újítási szándékomhoz kapcsolódik. Változ-
tatni akarok olvasóim könytárak iránti, hagyomá-
nyos szemléletén.

Brenda Stultz könyvtárossal (McPherson
Middle School, Clyde, Ohio, USA) már a múlt
évben találkoztam a világhálón, az iskolai könyv-
tárak világnapján. Az internetes játék ennek a
kapcsolatnak lett a folytatása.

Az ötletet az amerikaiak iskolájának a neve
adta. McPherson tábornok az északiak fontos
embere volt, nekem pedig gyermekkori kedvenc
olvasmányaim közé számított Bogáti Péter köny-
ve, az Õrnagy úr, keressen magának ellenséget.
Így csak ki kellett találnom valamilyen alkalmat
és hozzá valamiféle rendezvényt, amely az ame-
rikaiaknak is megtetszett, és cselekvõ részesei
lettek.

 A rendezvény március 15. jegyében született.
Az angol nyelvû dokumentációt az 1848-as emig-
ránsokról már február elején elküldtem. Internetes
vetélkedõnek szerveztem meg. A Mikes oldaláról
a résztvevõket az angol szakos kollégák segítsé-
gével válogattam ki a VIII. és IX. osztályos olva-
sóim közül. Ez a segítség azért is fontos volt,
mert az elgondolás szerint itt nem a két iskola
vetélkedett, hanem kétszemélyes csapatok – me-
lyeknek egyik tagja magyar, másik amerikai volt
– mérték össze tudásukat.

Az érdeklõdés mindkét részrõl annyira nagy
volt, hogy az eredeti létszámot még tíz-
tíz emberrel ki kellett egészítenünk.

A vetélkedõ négy fordulóból állott és
március 3-ától április 7-éig tartott. Mind-
egyik csapat egy kérdést kapott minden
alkalommal.

A kérdéseket az amerikai kollégák-
kal felváltva fogalmaztuk meg a doku-
mentáció alapján. Külön figyelmet for-
dítottunk arra, hogy a kérdések vála-
szai angol nyelven megtalálhatók legye-
nek az interneten.

Négy téma köré csoportosítottuk a
kérdéseket:

a) 1848 Európában (I. forduló)
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b) Az észak-amerikai polgárháború (II. for-
   duló)
c) Az 1848–49-es szabadságharc Magyaror-
   szágon (III. forduló)
d) Magyarok az észak-amerikai polgárháború-
   ban (IV. forduló)
El akartuk kerülni, hogy a gyerekek nyûgnek,

kötelezõ feladatnak érezzék a rendezvényt. Ezért
a csapattársak villámpostacímet cseréltek, és annyit
leveleztek egymással, amennyit akartak. Mi nem
szóltunk bele. Viszont a választ a kérdésekre
közösen kellett elküldeniük mindkét könyvtár
ideiglenes e-mail címére, az elõre megbeszélt ha-
táridõkig.

Az amerikaiak részérõl még annyi megszorí-
tás volt, hogy az iskolai gépen küldött levelekrõl
másolatot kellett küldeni az ottani felügyelõtanár-
nak. A kérdéseket, utasításokat, kiigazításokat is
interneten közöltük a résztvevõkkel, õk pedig
szintén ezen a csatornán kommunikáltak velünk.

Bevallom, egy kicsit féltem, hogy a gyerekek
nem lesznek eléggé önállóak, de az eredmény
felülmúlta minden várakozásomat. A húsz csa-
patból csak öt morzsolódott le! A postaládámba
összesen 96 levél érkezett!

A rendezvény nagyon jól sikerült. Talán azért
is, mert nem a feladatokon volt a hangsúly. Minél
egyszerûbb kérdéseket próbáltunk megfogalmaz-
ni, amelyekre legtöbbször egymondatos válaszo-
kat vártunk, mert az amerikai partnerrel közös
célunk az volt, hogy szorosabb kapcsolatot épít-
sünk a két iskolai könyvtár olvasói között és a
gyerekek megismerjék egymás kultúráját.

A mi részünkrõl az angol nyelvtudás fejleszté-
se is kiemelt fontosságúnak számított. Ugyanak-
kor meg akartunk emlékezni azokról a forradal-
márokról, akik kénytelenek voltak elhagyni az
országot a forradalom bukása után.

Nálunk nagy hagyománya van az 1848–49-es
szabadságharcnak. Arra külön büszkék vagyunk,
hogy nélkülünk – a székelyek nélkül – a forrada-
lom hamarabb összeomlott volna. Kegyelettel
emlékezünk minden alkalommal vértanúinkra is,
Váradi Józsefre és Bartalis Ferencre, akik 1849
után is megpróbálták feléleszteni a forradalom
lángját itt, Háromszéken.

Kiss László

könyvtáros, Mikes Kelemen Elméleti Líceum
(http://www.mikes.educv.ro)

Sepsiszentgyörgy
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SzemleSzemleSzemleSzemleSzemle

Üzleti információért is
forduljon könyvtárosához!

Információ-rendszerezõ szakmunka
a könyvtári információszolgáltatás

egy területérõl

Sok szakmai beszélgetés és felesleges vita zajlott
már a „könyvtáros és/vagy/de nem információ-
bróker”, „ könyvtári információ és/vagy üzleti
információ” kérdéskörökben, ezért mindenképpen
jelentõs eseménye az idei évnek Kiszl Péter Üz-

leti információ, céginformáció és könyvtárak címû
könyvének megjelenése.

Egyetemi tankönyvnek és információbróker
szakkönyvnek is szánt – tartalmas és kiállításá-
ban is szép – kiadvánnyal gyarapodott a könyv-
táros szakma, amelynek szerzõje egyértelmûen
könyvtári kategóriaként is definiálja az üzleti in-
formációszolgáltatást.

Kiszl Péter két fõ megközelítést tartott szem
elõtt: széles hagyományos és elektronikus szak-
irodalmi áttekintésre támaszkodva igyekezett az
elméleti alapokat feltárni, és egyben nagy hang-
súlyt fektetett a gyakorlati tapasztalatok vizsgála-
tára, a könyvtárak üzleti és céginformációs szol-
gáltatásainak bemutatására.

Az információgazdálkodás új kihívásait át-
tekintve a közgazdász és könyvtáros végzettsé-
gû szerzõ a könyvtári ellátórendszerek számára
meghatározónak érzi az „egyre fokozódó gaz-
dasági információs éhség kielégítését”, ezért
összefoglaló-rendszerezõ elméleti munkájának
következõ részében az üzleti információ meg-
határozásával, tipizálásával, magyarországi fej-
lõdésének bemutatásával foglalkozik. Ezt kö-
vetõen ennek egy speciális felhasználói köré-
vel kapcsolatos területre kitekintve a kis- és
középvállalkozások információellátását járja kö-
rül. Tömegességének, földrajzi szétszórtságá-
nak, tartalomigénye komplexitásának köszön-
hetõen ez a felhasználói réteg természetesen
meghatározó az információszolgáltatók – így a
könyvtárak – széles köre számára. Nem vélet-
len – s erre a szerzõ is utal –, hogy a magyar

tartalomipar fejlesztésének uniós pályázati for-
rásokkal bõven körülbástyázott egyik stratégiai
fejlesztési célterülete is ez a felhasználói cso-
port.

Szakmai önértékelésünk szempontjából izgal-
mas a mû középsõ része, amely áttekinti az üzleti
információ és a könyvtárak vonatkozásában zaj-
lott és zajló nemzetközi és magyarországi törek-
véseket, lezáró részként pedig megfogalmazza a
megoldandó feladatokat.

A hazai körkép szegényes. A szerzõ megálla-
pítása szerint – néhány nagyobb könyvtár erõfe-
szítéseitõl eltekintve – az üzleti információszol-
gáltatás jobb esetben még gyermekcipõben jár,
rosszabb esetben nem is létezik.

 Három feladatot fogalmaz meg a szerzõ a
szolgáltatás elõmozdítására. Elsõként  lényegében
az igényeken alapuló üzleti információszolgálta-
tás kialakítását és hatékony üzemeltetését, máso-
dikként az alapfogalmaknak, az információforrá-
soknak, a folyamat szereplõinek definiálását és
rendszerezését jelöli meg, harmadikként pedig az
adatforrások optimális használatának, keresési
stratégiák kialakításának támogatását.
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Kiszl Péter  kijelentése szerint a második (el-
méleti, rendszerezõ) feladat részletes, az elsõ (in-
kább gyakorlati) feladat részleges megoldására
vállalkozik könyvének további részében.

Mivel felmérések, tanulmányok tanúsága sze-
rint az üzleti információk legkeresettebb, legnép-
szerûbb típusa a céginformáció és nincs módja az
összes üzleti információtípus elemzésére, a továb-
biakban csak a céginformációs alrendszerrel fog-
lalkozik.

A könyv utolsó harmadában tér vissza az
önmaga által elsõnek felsorolt feladatra: az üzleti
információszolgáltatások kialakításával és üzemel-
tetésével kapcsolatos kérdésekre. Az üzleti infor-

mációs szolgáltatások marketingje fejezetcím
mögött izgalmas kérdések szerteágazó körét te-
kinti át. Van itt minden: projekttervezés, SWOT-
analízis, piackutatási módszerek, Philip Kotler
marketingfogalma, 4P, Ansoff-mátrix, árképzés,
marketing-kommunikáció, PR, finanszírozás. A
rendezetlenül rendezett fejezet fõ erénye, hogy a
szerzõ türelmes könyvtáros olvasóját ráébreszti
arra, hogy a szolgáltatásszervezés során a meg-
szokott ismeretek, kompetenciák mellett még mi
mindenre kell nyitottnak lennie.

Az utolsó fejezetben Kiszl Péter, aki az Eöt-
vös Loránd Tudományegyetem (ELTE) mellett

több más felsõoktatási intézményben is tanít, rö-
vid áttekintést ad azon kezdeményezésekrõl, hogy
az információmenedzsmenttel, ezen belül az üzleti
információmenedzsmenttel kapcsolatos ismereteket
beépítsék a könyvtárosok képzési és továbbképzési
folyamatába. Hitem szerint ezen kezdeményezések
további kutató és rendszerezõ munkán alapuló fej-
lesztése lesz az, ami hozzájárul a könyvtárak gye-
rekcipõbõl méretes futócipõbe lépéséhez az üz-
leti információszolgáltatás területén.

A megjelent munkát hiánypótlónak tartom,
mindenekelõtt pedig hasznosnak és ösztönzõnek
a jövõképünkrõl, mûködésünkrõl, szolgáltatási és
képzési tevékenységünkrõl való szakmai és szak-
maközi együttgondolkodásban. A könyv egésze
mellett az összegzõ fejezet teendõlistája jó alapot
ad ehhez. Ezen a módon érhetõ el, hogy a hazai
könyvtári ellátórendszer az üzleti információellá-
tás rendszerében is természetes közremûködõként
találja meg helyét és lássa el feladatait.

Szivi Józsefné

Budapesti Corvinus Egyetem
Központi Könyvtár

Üzleti információ, céginformáció és

a könyvtárak / Kiszl Péter. – Budapest

: Traduirex, 2005. – 235 p.
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IKSZIKSZIKSZIKSZIKSZ     –––––     hírek,hírek,hírek,hírek,hírek,     eseményekeseményekeseményekeseményekesemények

Az Informatikai és Könyvtári Szövetség és a határon kívüli magyar könyvtári szervezetek – Kapocs
Könyvtári Csoport, Kárpátaljai Magyar Könyvtárosok Egyesülete, Romániai Magyar Könyvtárosok Egyesülete,
Szlovákiai Magyar Könyvtárosok Egyesülete – kétoldalú együttmûködési megállapodást kötöttek
Csongrádon, a Csemegi Károly Városi Könyvtár és az IKSZ által szervezett konferencia keretében.
(A konferenciáról bõvebben következõ számunkban olvashatnak – a szerk.)

E G Y Ü T T M Û K Ö D É S I    M E G Á L L A P O D Á S

Az együttmûködési megállapodás célja:

A Kárpát-medence országaiban mûködõ magyar könyvtáros szervezetekkel hosszú távú
együttmûködés létrehozása, a már meglévõ kezdeményezéseken alapulva új kapcsolati és
együttmûködési formák, területek kialakítása.
Fõ célként kerül megjelölésre a könyvtáros szervezetek közös szakmai tevékenységének és  intézményi
kapcsolatainak fejlesztése, azaz

• a szervezetek tagjai között létrejövõ kapcsolatrendszer kiépítése és mûködtetése,
• a szervezetek közötti szakmai információáramlás, információcsere megteremtése és

mûködtetése,
• a közös fejlesztések eredményeinek rendszeres megismertetése és kölcsönös hasznosítása.

Az együttmûködés szakmai területei:

1.) Közös pályázatok készítése:

Az IKSZ felajánlja pályázatfigyelõ rendszerét, koordinálja a közös pályázatok elkészítését és segíti
megvalósításukat. Az Európai Unióba még be nem lépett országok szakmai szervezeteit támogatja
az uniós együttmûködésre való felkészülésben, pályázatok megírásában, az EU sajátosságainak és
követelményeinek megismerésében és elsajátításában.
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2.) A könyvtári állomány fejlesztése:

Az IKSZ kezdeményezi a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumánál, hogy a határon túli
könyvtárak kapcsolódjanak az Országos Dokumentumellátási Rendszerhez valamint a Magyar
Országos Közös Katalógushoz (MOKKA), és mind küldõ, mind fogadó könyvtárként aktív
részesei legyenek a szolgáltatásoknak.
Továbbra is fontos a határon túli könyvtárak magyar nyelvû dokumentum állományának fejlesztése.
Ennek érdekében az IKSZ felkéri tagságát, hogy végezzen felmérést a könyvtárak támogatására
alkalmas saját könyvkészletei feltérképezésére.

3.) Továbbképzés:

Az IKSZ támogatja a testvérkönyvtári kapcsolatok keretében a határon túli könyvtárosok 1–2
hetes idõtartamú szakmai továbbképzését, melynek elõsegítésére felajánlja a határon túli szakmai
szervezetek számára akkreditált minõségmenedzsment képzését, kihelyezett lebonyolítással.

4.) Szakmai információáramlás, tájékoztatás:

Ennek megvalósításához az együttmûködõ felek vállalják, hogy az IKSZ  koordinálásával létrehoznak
egy „információs fórumot”, melyen keresztül  kölcsönösen tájékoztatják egymást jelentõsebb
rendezvényeikrõl, továbbképzéseikrõl, kiadványaikról.
A fontosabb eseményeken az együttmûködõ felek igény szerint biztosítják a szervezetek képviselõinek
programokon való részvételét.
Az IKSZ vállalja, hogy a könyvtáros szakma egészét érintõ hazai rendezvényekre minden esetben
kezdeményezi a lebonyolító szervezeteknél a határon túli szakmai szervezetek meghívását.
Szakmai folyóiratában – Könyvtári Levelezõ/lap – teret biztosít a határon túli szakmai szervezetek
életérõl, az általuk koordinált eseményekrõl és hazai rendezvényekrõl tájékoztató tudósításoknak. A
folyamatos tájékoztatás és tájékozódás elõsegítésére lehetõvé teszi, hogy a határon túli szakmai
szervezetek tagkönyvtárai térítésmentesen kapják a lapot.

Záradék:

Az együttmûködésben részt vevõ felek kölcsönösen megállapodnak abban, hogy a fent leírtak
alapján végzett tevékenységet évente legalább egyszer közösen áttekintik és javaslatokat, kiegészítéseket
eszközölnek az együttmûködés további fejlesztésére.
Az éves találkozók javasolt helyszíne Csongrád.

Az együttmûködõ partnerek kijelentik, hogy a megállapodás tartalmát megismerték és mint akaratukkal mindenben
megegyezõt írják alá.

Csongrád, 2005. május 9.
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