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Együttmûködés
a határokon kívüli

magyar olvasókért*

Jelentõs dolognak tartom, hogy ez az együttmû-
ködési megállapodás a mai napon létrejön. Ab-
ban a közel tízéves munkában, amelyet a határon
túli magyar könyvtárak támogatása, fejlesztése
érdekében végez a tárca (a Nemzeti Kulturális
Örökség Minisztériuma /NKÖM/ – a szerk.), il-
letve a mellette mûködõ kuratórium, terebélyese-
dést, a jövõre vonatkozó ígéretet jelent: mostantól
stabil alapja lesz ennek a munkának. Nagyon régen
szerettük volna.**

A bevezetõ második mondata bocsánatkérés:
én a felkérésben rejlõ feladatot nem tudom meg-
oldani. A tegnapi – kevésbé formális – megbe-
szélésen is elhangzott, hogy a testvérkönyvtári
kapcsolatok nincsenek föltérképezve. Ez régi
adósság. Így hát egzakt adatokat leírni, tendenci-
ákat megrajzolni nem tudok, arra meg szerintem
senkinek sincsen szüksége, hogy kijelentsem: a
testvérkönyvtári kapcsolatokban sok a lehetõség.
Számos, nagyon jól mûködõ testvértelepülési és
testvérkönyvtári együttmûködés létezik, nekem is
van róluk tudomásom, de a teljes körûség hiánya
miatt nem tudjuk hasznosítani a részinformációkat.

Ám mivel a határon túli könyvtárak ügyében
amúgy is kulcsszó az együttmûködés, és nemcsak
a határon inneniek és túliak között, hanem példá-
ul a magyarországi támogató szervezetek között,
az állami költségvetésbõl támogató és a civil
könyvtári szervezetek között, a határon túli könyv-
tárak egymás között is (és ez a rendszer tovább
artikulálható), ezért más megoldást találtam ki a
magam számára: kölcsönözni fogok néhány szer-
vezetelméleti kategóriát, és ezt az egész, nagyon

tagolt és szerteágazó rendszert, amelynek egyet-
len közös jegye, hogy a határon túli magyar könyv-
tárak (ez is igen problematikus kifejezés, de ne-
vezzük õket így, magyarázat nélkül, a munka
kedvéért) fejlesztésével foglalkozik, egyetlen szer-
vezetnek, egyetlen rendszernek fogom tekinteni.
A közös attribútum, hogy mindegyik a határon
túli magyar olvasók, a határon túli magyar állo-
mányok, a határon túli magyar könyvtárosok és
könyvtárak ügyét akarja elõmozdítani. A vizsgá-
landó szempontok pedig:

A részt vevõ intézmények, szervezetek együtt-
mûködésének szabályozottsága. Egy csoportjuk
– természetüknél fogva – irányított, szabályozott
és irányított. Gondolok itt az állami szervekre,
közigazgatási szervekre. Vannak megállapodás
alapján mûködõ és önkéntes együttmûködések is.

A közös cél tudatossága. Mennyire gondolkod-
nak egyformán ezek az intézmények, szervezetek
arról, hogy milyen közös feladataik vannak s
azoknak mekkora a súlya? Szerintem a magyar
közigazgatásban ez rendkívül komoly kérdés. És
bármilyen furcsán hangzik: rendkívül fontos kér-
dés a határon túli régiókban is az, hogy az egyes
intézmények mennyire érzik gondjaikat közös

ügynek, és mennyire éreznek erõt a közös ügy
közös képviseletében, hogy ezért ezzel súlyozot-
tan foglalkozzanak.

A munkamegosztás. Nem kevésbé lényeges
kérdés, hogy a lokális meg a határokon átívelõ
rendszerek mennyire képesek az erejüket olyan
gazdaságosan megosztani, hogy bizonyos felada-
tok ellátására bizonyos szervezetek vállalkozza-

* Elhangzott 2005. május 9-én Csongrádon, a Kárpát-
medencei könyvtárosok konferenciáján.
** A konferencia keretében az Informatikai és Könyvtári
Szövetség, valamint a határon túli magyar könyvtári
szervezetek között létrejött együttmûködési megállapo-
dásról l. a lap 2005/5. számát.
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nak, más feladatokat pedig átruházzanak mások-
ra, hiszen ekkor rendkívül sok gazdaságossági,
hasznossági energia szabadulhat fel.

Az információáramlás. A munkamegosztáséval
szorosan összefüggõ kérdés: mennyire adjuk át
az információkat és mennyire fogadjuk ezeket az
információkat; mennyire gondoskodunk arról,
hogy jelen legyünk a másik szervezet életében?

A visszacsatolás, az ellenõrzés. Kevésbé érin-
tem ezt a szempontot – bár van, ahol nagy a
súlya. Hiánya sok esetben okoz gondokat.

Érzékeltetendõ, milyen fontos az, hogy a ma-
gyarországi közigazgatási és szakmai szervek
között van-e, létezik-e együttmûködés és milyen,
megpróbáltam egybeterelni azokat az intézménye-
ket, amelyeknek a tevékenysége egyáltalán érinti
a határon túli magyar könyvtárakat. Számosan
vannak. De nem mondhatom azt, hogy számuk
és tevékenységük átlátható ebben a pillanatban.
Ám nem ennek kifejtése céljából vagyok itt, ha-
nem azért, hogy megpróbáljam áttekinteni, ho-
gyan lehetne kialakítani egy jól, eredményeseb-
ben mûködõ rendszert, formalizált kapcsolatok-
kal, egymás adottságaira figyelõ, toleráns maga-
tartással.

Kezdem a politikával, a Külügyminisztérium-
nál, hiszen közvetlen köze van a határon túli
magyar könyvtárakhoz. Tekintsünk el most attól,
hogy ebben az évben – politikai okból – a forrá-
saink is a Külügyminisztériumnál vannak, mert
ez korábban nem volt jellemzõ. Források nélkül
is figyelemmel kell lennünk a Külügyminisztéri-
umra, amely az egyes államok közötti kulturális
ajánlásainkat kezeli az ún. vegyes bizottsági
munka keretében. A román–magyar, a szlovák–
magyar stb. vegyes bizottságoknak mindig van
kulturális ajánláscsoportjuk, amelyben gyakran
szerepelnek a határon túli magyar könyvtárak
megoldandó gondjai.

Ez idõ szerint a Külügyminisztérium köteléké-
be tartozik a Határon Túli Magyarok Hivatala,
amely nemcsak azért szerepel ebben a rendszer-
ben, mert az alapító okiratánál fogva koordinatív
szerepet lát el, hanem azért is, mert néhány éve
külön támogatási kerettel rendelkezik, és ennek
nagyságrendje miatt elég jelentõsen képes beavat-
kozni a támogatási rendszerbe kulturális területen
is. Erre majd vissza fogok térni. A Külügymi-
nisztérium alá rendelt terület nagyon fontos intéz-
ménye az Illyés Közalapítvány – talán õket isme-
rik a legjobban a határon túl –, amelynek támo-

gató tevékenysége a kultúrának és az oktatásnak
szinte teljes egészét, így a könyvtárakat is lefedi.

A másik vonal egy másik tárcától, az Oktatási
Minisztériumtól indul. Nemcsak a felsõoktatási,
iskolai könyvtárak miatt van szerepe a határon
túli magyar könyvtárak életében, hanem a hatá-
ron túli tevékenységi terület azon sajátossága miatt
is, hogy ott a különbözõ könyvtártípusok nem
válnak élesen szét. Emellett a képzések (pedagó-
gus-továbbképzések, könyvtárostanárok tovább-
képzése) révén elég nagy az átfedés a könyvtári
terület és az oktatási szféra között. Az õ aláren-
deltségükben mûködik az Apáczai Közalapítvány,
amely szintén érinti a határon túli magyar könyv-
tárak területét és a Márton Áron Szakkollégium,
amely az elmúlt évek alatt szinte önálló kulturális
bázissá nõtte ki magát, és szintén hatással van
vagy lehet a könyvtárügyre.

Most fogok a hazai vizekre evezni. Bár elõtte
még jelzem, hogy a tárcákon kívül olyan, az ál-
lami költségvetésbõl gazdálkodó szervezet is je-
len van ebben a rendszerben, mint a Magyar
Tudományos Akadémia, amely hosszú évek óta
támogatja a határon túli felsõoktatási és tudomá-
nyos könyvtárakat, és a hozzájuk rendelt Arany
János Közalapítvány is, amely szintén kifejt ilyen
tevékenységet. És akkor következzék a Nemzeti
Kulturális Örökség Minisztériuma, amelyet szin-
tén háttérintézményként követ a nemrég hozzá-
csatolt Balassi Bálint Intézet. Az együttmûködés
tartalma és a határon túli könyvtárügyre kitalált
funkció sem ismert, de most már mindenképpen
ebben a körben kell róla beszélni. Áttételesen
idetartozik néhány önálló intézmény is, amely a
minisztérium költségvetésében szerepel, így a
nemzeti könyvtár, de idetartoznak olyan kisebb,
ám mégis jelentõs tevékenységet kifejtõ intézmé-
nyek is, mint pl. A Magyar Nyelv és Kultúra
Nemzetközi Társasága (= az Anyanyelvi Konfe-
rencia), amely a maga – szintén szuverén – tevé-
kenységével elég jelentõs hatást gyakorol egyes
határon túli programokra, rendezvényekre, és így
könyvtárakat is érint(het). Profilját tekintve ugyan-
csak ideillik – bár a Külügyminisztérium költség-
vetésében szerepel – a PRO HUNGARIS Kultu-
rális Értékközvetítõ Alapítvány. Most éppen
ugyan nem a fénykorát éli, de – akik régóta ezen
a területen dolgozunk – tudjuk, hogy hiánypótló,
jelentõs funkciója van. Ezek lennének tehát azok
az állami költségvetésbõl gazdálkodó szervezetek,
amelyeknek a tevékenysége érinti a határon túli
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magyar könyvtárakat. Mellettük érdemben kapcso-
lódik a határon túli magyar könyvtárak ügyéhez
azoknak a szakmai szervezeteknek a munkája,
amelyeket önök sokkal jobban ismernek nálam, te-
hát maguknak a könyvtári intézményeknek és a
könyvtáros szakma civil szervezeteinek: a Magyar
Könyvtárosok Egyesületének, az Informatikai és
Könyvtári Szövetségnek stb. Ezekre vissza fogok
térni az együttmûködések kapcsán.

Áttérek arra a modellre, amely alapján végig-
nézem az egyes szférák együttmûködését. A köz-
igazgatási szervek közötti együttmûködést, a fent
említettekét, jogszabályok irányítják. Jelen pilla-
natban a határon túli magyar könyvtárügyet a
következõ érvényes magyarországi jogszabályok
érintik: alapvetõen a sok vihart megélt kedvez-
ménytörvény, a hozzá kapcsolódó kormányren-
delet, és érinti egy kis passzus a kulturális tör-
vényben. Itt egy picit megállok. Fontos, „törté-
nelmi” pillanat volt, amikor ez a kis bekezdés
belekerült a törvénybe. De 1997 óta sok idõ el-
telt, és ma már nyilvánvalóan árnyaltabban kelle-
ne benne megjelennie.

A felsõoktatási törvényben is van a határon
túli magyar könyvtárügyet érintõ passzus. Az
egyik NKÖM-rendelet is idecsatlakozik, a hatá-
ron túli magyar könyvtárosokkal kapcsolatban. Sa-
ját munkaterületemen átélem, hogy e jogszabá-
lyok tartalmában csak formálisan van összhang,
de aggályosabb, hogy jogszabályi területen sok
minden lefedetlen. Hiányoznak a végrehajtásra vo-
natkozó szabályok. A lefedetlenség közvetlen kö-
vetkezménye, hogy nincsenek források. De az
igazi nehézségek abból fakadnak, hogy a hozzá-
vetõlegesen megfogalmazott feladatok a megva-
lósításban sem tetten érhetõk. Ezért az elmaradt
vagy késedelmes teljesítésnek semmilyen követ-
kezménye sincs.

A Külügyminisztérium, a Határon Túli Ma-
gyarok Hivatala és a kulturális minisztérium kö-
zötti együttmûködésnek az egyik fontos megjele-
nési formája tehát a korábban említett vegyes
bizottsági mûködés. Az általam fölsorolt szem-
pontok közül elõrevenném a visszacsatolás, a
kontroll kérdését. Hiába konkrétak ezek az aján-
lások, megvalósításuk vagy megoldási tervük
napirendre tûzését akár éveken keresztül lehet
hömpölygetni, görgetni magunk elõtt. Sokszor
éveken át visszatér ugyanaz az ajánlás. Azt írjuk
mi magunk is: ez az ajánlás marad, ez az ajánlás
marad… és köztük gyakran szerepel a könyvtár-

ügyet érintõ kérés. Több példát lehetne említeni.
A Magyar–Szlovák Vegyes Bizottságnál évek óta
szorgalmazzuk az állománygyarapítást, az eszéki
magyar központ esetében évek óta kérjük, hogy
a kisebbségi magyar könyvtárak ügye kerüljön át
Pélmonostorról Eszékre, ahol bázisa és közönsé-
ge van. Ajánlásaink szinte tehetetlenségi nyoma-
tékkal kerülnek át egyik évbõl a másikba.

A Határon Túli Magyarok Hivatalának koor-
dináló szerepe sok tekintetben nem teljesedik ki,
de az NKÖM sem jár ebben élen. Okai a szak-
mán kívül keresendõk (az aktuálpolitika változá-
sai, a személycserék stb.). Az együttmûködésnek
formalizált és ígéretes kerete lenne a Magyar
Állandó Értekezlet Kulturális Bizottsága. Létezik
is, irányítottan mûködik is. Ám az ott megfogal-
mazott feladatok teljesülését is akadályozhatják a
fenti okok.

Az Oktatási Minisztérium és a Nemzeti Kultu-
rális Örökség Minisztériuma közötti együttmûkö-
dés nincsen szabályozva (mindig a határon túli
magyar könyvtárak ügyét értem ez alatt). Egyéb
területeken vannak együttmûködési formák. (Pl.
az Agora irodák mûködtetése vagy a csángóma-
gyar kultúra támogatása. Utóbbiban jó és haté-
kony tárcaközi bizottság mûködik, tevékenysé-
gük igen eredményes). Könyvtárügyben létezõ
együttmûködésrõl nem beszélhetünk, ami annál
különösebb, mert „egy tõrõl fakadtunk”, a volt
Mûvelõdési és Közoktatási Minisztériumból. A
létezõ munkamegosztás a tárcák profiljából adó-
dik – erényekkel és fogyatékosságokkal. Az eré-
nyek: az elkülönülés következtében a feladatok
szakemberek kezébe kerülnek és szakterületek-
hez kapcsolódnak. Nem szerencsés benne – s errõl
korábban már volt szó –, hogy a Kárpát-meden-
cében egy-egy intézmény gyakran igen sok fel-
adatot vállal. Nem lehet kijelenteni róluk, hogy
ez egy oktatási, ez egy közmûvelõdési, ez egy
könyvtári intézmény. Máramarosszigeten például
a Hollósy Simon Közmûvelõdési Egyesület újsá-
got, könyvet ad ki, közmûvelõdési tevékenységet
lát el, képzést folytat, tehát elegánsan multifunk-
cionális intézménynek titulálhatnám, ha nem kép-
zelném mögé szerény körülményeiket.

Az Informatikai és Hírközlési Minisztérium és
az NKÖM között jól indult az együttmûködés
könyvtárügyben (is) – szintén egy tárcaközi bi-
zottság felállításával. Mára azonban elhalt. Kö-
vetkezményeképp az – a határon túli könyvtár-
ügyben viszonylag nagy – forrás, amely az IHM



6  • Könyvtári Levelezõ/lap • 2005. jú l ius

kezelésében volt, kicsúszott a kulturális tárca szak-
mai gondozásából. Van ugyan tudomásunk arról,
hogy e keretbõl több dolog megvalósult  (például
az RMDSZ-szel kötött megállapodás alapján), de
rendszerszerû együttmûködésrõl – és most itt ezzel
foglalkozunk – nem beszélhetünk.

A közös cél tudatossága a magyar közigazga-
tás szervei között szerintem alapvetõen megvan,
de sajátos szemlélettel. Nem csak a könyvtárügy-
ben csorbul azáltal, hogy szervetlen, külön fel-
adatként kezelik. (Ezért is jelentõs ez a mai alka-
lom, esély arra, hogy a szakma egésze fogadja be
a határon túli könyvtárügyet.) A kialakult gya-
korlat azért tökéletlen, mert egyfelõl vizsgálja,
fejleszti, továbbgondolja, építi a magyarországi
könyvtárügy egészét, másfelõl éppen csak „hoz-
záteszi”, hogy „és persze támogatjuk a határon
túliakat is”. Az európai uniós csatlakozás követ-
keztében, illetve a magyar kulturális stratégia for-
málódása miatt mostanában több elméleti anya-
got készítettünk. Ezekben egyre kifinomultabb
törekvésrendszer fogalmazódik meg. Az anyagok
elején vagy a végén pedig ott szerepel a kitétel:
és a határon túli magyar könyvtárügy segítése.
Úgy látom, ma már ez a mentalitás is akadálya a
tényleges segítésnek. Volt helye, korszaka ennek
a felfogásnak mind a rendszerváltozás elõtti, mind
az azt követõ idõszakban. A kinyújtott kéznek,
az emberi kapcsolatok megteremtésének, megerõ-
sítésének idõszakában talán ez volt a legfonto-
sabb, de ma már máshogyan kell építkezni. A
határon túli magyar könyvtárügynek minden ha-
zai feladat összes lehetséges pontjába be kellene
épülnie.

A munkamegosztás a közigazgatási szervek
között fõ vonalakban feltétlenül érvényesül: én
kettõs tendencia kibontakozását érzékelem az el-
múlt tizenöt év alatt. Egymás mellett élõ, egy-
másnak ellentmondó tendenciák. Az egyik: a tá-
mogatott szakmai területek közötti határok elmo-
sódnak. Például az OM és az NKÖM profiljának
megfelelõ munkamegosztás határon túli ügyben
el-elmosódik, be-becsúszunk a másik intézmény
területére. Ez önmagában nem baj, hiszen értéket
képviselõ programokat nem lehet „túltámogatni”.
De közben sajnos lefedetlen területek keletkez-
nek, más törekvések láthatatlanná válnak, és az
amúgy sem bõséges támogatási források kisebb
hatékonysággal buzognak. Közben elindult egy
ezzel ellentétes artikulálódási folyamat is. Ahogy
újabb és újabb támogató szándékok születtek meg,

újabb és újabb, a gazdagodást segítõ területek is
kialakultak. S ezt csak üdvözölni lehet. Az
NKÖM, az Illyés Közalapítvány és a Nemzeti
Kulturális Alapprogram (NKA) között az elsõre
tudok példát mondani – és nem is nagyon tartom
szerencsésnek. Kezdetben úgy fogalmazhattunk,
hogy a kulturális tárca azokat a törekvéseket tá-
mogatja, amelyek a szülõföldön fogalmazódnak
meg és ott is valósulnak meg. Az Illyés Közala-
pítvány a minisztérium programközpontú támo-
gatásai mellett folyósította az infrastrukturális és
mûködési jellegû támogatásokat. Az NKA Könyv-
tári Szakkollégiumával  pedig – bár nem egyez-
ségen alapult, de – mûködött az a feladatmegosz-
tás, hogy az alapprogram a magyarországi szak-
mai intézmények olyan programjait támogatja,
amelyek a határon túliakat érintik. Úgy érzem,
hogy napjainkra ezek a különbségek elmosódtak,
és az egyes szervezetek meglehetõsen öntörvé-
nyûen döntenek arról, hogy támogatásaik révén
milyen folyamatok alakulását szeretnék befolyá-
solni. Tovább cseppfolyósítja a helyzetet az a tény,
hogy egyre több az ún. eseti támogatás. Ebben
például a HTMH mostanában élen jár. Az NKÖM
nyílt pályázatait tucatnyi szabály tereli: mind do-
kumentációban, mind idõben túlterebélyesedtek,
mert a hetvenezer forintnyi támogatási összegek
is ugyanannyi kontrollnak vannak alávetve.
Ugyanakkor ezek az ún. eseti segítések nagyság-
renddel nagyobbak, miközben sokkal kisebb a
szakmai és pénzügyi felügyelet mértéke.

AZ NKÖM és az IHM együttmûködését már
érintettem – és ezzel a tényleges munkamegosz-
tást is a lehetségessel szemben. Hiszen a tegnapi
tanácskozásunknak is az volt az egyik fõ megál-
lapítása, hogy az elsõdleges feladat egy erõs in-
formatikai háló kialakítása lenne: a kulturális in-
tézményrendszer ellátása informatikai eszközök-
kel, hogy az állandó jelenlétnek meglegyen a
biztosítéka. E nélkül ma már lehetetlen együttmû-
ködésrõl beszélni.

A tárcán belüli együttmûködésrõl is itt tisztes-
séges szólni. Ott is kettõs tendencia van. Egy-
részt a határon túli kulturális támogatások ügye a
mi kisebbségi fõosztályunkról egyre inkább szét-
terül, és az egyes szakfõosztályokhoz kerül. Ez
kedvezõ folyamat. Éppen azt erõsíti, amit koráb-
ban hangsúlyoztam: a feladatoknak a szakmához
kell kerülniük. A levéltári pályázatnak a levéltári
fõosztályhoz, a múzeuminak a múzeumi fõosz-
tályhoz stb. Ugyanez vonatkozik a könyvtári fõ-
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osztályra is, amellyel mi nagyon jó együttmûkö-
désben dolgozunk határon túli ügyben, rendkívül
kevés pénzbõl, évek óta. Másrészt helyismereti.
technikai, pénzügyi és egyéb szempontok indo-
kolják, hogy lennie kell olyan szervezeti egység-
nek, amelyik mindezt mégis külön kézben tartja.

Tárcán belüli kedvezõ fejlemény, hogy csatla-
kozott hozzánk egy újabb forrás, a Nemzeti Év-
fordulók Titkárságáé. Bizonyára sokan részt vet-
tek már évfordulós pályázatokon, könyvtárak is.
Ez nagyon szerencsésen egészít ki bennünket. Itt
nincs átfedés, tényleg értékes, hozzáadódó segít-
ségrõl van szó.

Az információáramlás az utolsó vizsgálódási
szempont ezen a téren. Annak ellenére, hogy
közigazgatási szervekrõl beszélünk, a könyvtár-
ügyben nincs igazán szabályozva az információ-
áramlás és nem is stabil. Nagyon sok kezdemé-
nyezés marad meg a tárcák, illetve a hivatalok
saját közegében. Nekünk az a kuratórium a leg-
stabilabb, a legintézményesültebb együttmûködé-
sünk, amelyik 1997-ben állt föl, a fõosztályunk
munkáját segítendõ. (Ezt sohasem pr okokból
mondjuk el magunkról.) Benne az összes könyv-
társzakmai szervezet hivatalosan képviselteti ma-
gát, a kezdetektõl szinte változatlan összetételben.
Ez nagyon fontos információs fórum is. A sze-
mélyes érintettség miatt itt tájékozódunk más tá-
mogató intézmények törekvéseirõl, gondjairól,
lehetõségeirõl, helyi együttmûködésekrõl. Ez a
testület képviseli hivatalosan az Informatikai és
Könyvtári Szövetséget, a Magyar Könyvtárosok
Egyesületét, a nemzeti könyvtárakat és azokat a
megyei könyvtárakat, ahonnan annak idején a
határon túli magyar könyvtárak támogatása spon-
tán kezdeményezésre elindult. Ebben a körben
nagyon sok információ gyûlik össze, amelyeket
feladataink szerint szét is sugárzunk. Rajtam kí-
vül hárman vannak itt még jelen ebbõl a kurató-
riumból, és azt hiszem, mindannyiunk nevében
jelenthetem ki, hogy nekünk nagy öröm ez a mai
alkalom.

Azzal zárom ezt a részt, hogy vannak olyan
kulturális területek, amelyeket nemcsak az emlí-
tett tárcák gondoznak. Nevesítve – vagy anélkül
– más minisztériumok is támogatnak határon túli
magyar kulturális ügyeket. Akár a Földmûvelés-
ügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium felnõttkép-
zési, akár a Szociális és Családügyi Minisztérium
különbözõ eseti és akciós támogatásaira gondol-
hatunk. Igen fontosak, mert többnyire jelentõsebb

forrásokkal gazdálkodnak, mint amennyit mi tu-
dunk adni az egyes intézményeknek. De ez a
támogatói kör sincsen feltérképezve.

 Bizonyára tudomásuk van arról, hogy a ked-
vezménytörvény következtében a kormányzat egy
közös pályázati adatbázis létrehozásáról döntött,
amelyet a HTMH mûködtet. Létre is jött – rend-
kívüli erõfeszítésekkel. Most már mûködik, lehet
benne határon túli pályázókat, pályázatokat ke-
resni. Az a célja, hogy a támogatók, a döntésho-
zók tisztában legyenek azzal, honnan, mikor,
milyen projektjükre kaptak az egyes szervezetek
támogatást. Ez fontos információ. Ahhoz, hogy a
költségvetésbõl támogató intézmények minden
egyes támogatási akcióját részletesen leírja és
visszakereshetõvé tegye, több éves elõkészítésre
volt szükség. Bonyolult tárgyszórendszert kellett
például létrehozni ahhoz, hogy az egészségügyi
támogatásoktól kezdve az Új Kézfogás Közala-
pítvány gazdaságserkentési támogatásaiig minden
beleférjen.

Szeretnék áttérni az állami költségvetésbõl
gazdálkodó szakmai szervezetek és a közigazga-
tási szervek együttmûködésére, amely részben
ugyan szabályozott, de a határon túli könyvtárak
ügyében egyáltalán nem. Panaszlom, hogy az
NKA Könyvtári Szakmai Kollégiuma és az
NKÖM elõbb említett kuratóriuma, illetve támo-
gatása között nincsen megállapodáson alapuló
együttmûködés, pedig nagyon régóta szerettük
volna. Ugyanígy az Országos Széchényi Könyv-
tár és az NKÖM között is személyes kapcsolato-
kon nyugszik. Adott esetben közösen értesülünk
egy-egy határon túli képzésrõl, vagy azért, mert
támogatjuk, vagy azért, mert közösen utazunk,
vagy ugyanott tartunk elõadást, de a közös cse-
lekvés nincs mederbe terelve. Nem hinném, hogy
a jóindulat hiánya okozza, talán egyfajta kényel-
messég, épp a rendszerszerû gondolkodás hiányá-
val karöltve. Említettem már, hogy a Balassi In-
tézettel még nem alakult ki tartalmi kapcsolat. Sem
A Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társa-
ságával, sem a PRO HUNGARIS Alapítvánnyal
nincs formalizált együttmûködés, jóllehet az utób-
bi közhasznú, és valamikor úgy mondtuk: állami
feladatot vállal át. Ez így is volt, hiszen egyrészt
azokon a kiadókon segített, amelyeknek raktára-
iban fölgyûltek az értékes, de eladatlan kiadvá-
nyok, segített a könyvtárakon is, amelyek az ér-
tékes, de fölösleges példányaiktól nem akartak
drasztikusan megszabadulni, hanem további jóté-
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kony célra szánták õket, és segített a határon túli
gyûjteményeken, sõt a hazai kisebbségek gyûjte-
ményein is, amelyeket dokumentumokkal látott
el. Jobb sorsa érdemes és nagy szükség van rá.

A közös cél tudatossága ebben a szférában
szerintem igen erõteljes. Mégis akadályozza oly-
kor az együttmûködést az a tény, hogy minden
intézmény a saját presztízsét tartja rendkívül fon-
tosnak, és ezért domináns módon szeretne részt
venni a közös feladat megvalósításában. Ezen a
területen is szerencsésebbnek tartanám a formali-
zált együttmûködést az egyes intézményekkel.

A munkamegosztás ennek ellenére nagy vo-
nalakban kialakult. Például a képzés feladatát
egyre rendszeresebben a Könyvtári Intézet látja
el a határon túl, bár itt sem átlátható, melyik
megyei vagy települési könyvtár indít ad hoc
képzést. Nincsenek rendszerbe foglalva még az
MKE különbözõ szervezetei által szervezett tan-
folyamok sem. Természetesen itt sem a közpon-
tosítás hiánya a baj, nem a sokszínûségbõl szeret-
nék visszavenni, de az „egész” kezelésének érde-
kében célszerû lenne leülni egymással és megbe-
szélni, hogy ki mire vállalkozik.

Az információáramlás ennek megfelelõen eset-
legesnek, illetve esetinek mondható. Az informá-
ció legbiztosabb forrása a támogatást nyújtó szer-
vezet/intézmény, mert a pályázati kérelmek oda
nagy valószínûséggel elérnek.

A harmadik terület a költségvetési szervek –
jelesül az NKÖM – és a magyarországi szakmai
szervezetek, illetve intézmények közötti együtt-
mûködés. Ebben – mint említettem – a legstabi-
labb a fõosztály mellett mûködõ kuratórium mint
általános képviselet, de az én megítélésem szerint
az évek során megszilárdult a Magyar Könyvtá-
rosok Egyesületével való együttmûködésünk is.
Immár negyedik éve él közöttünk az a megálla-
podás, hogy a magyarországi könyvtári progra-
mokon gondoskodunk a határon túli kollégák
részvételérõl.

Az egyesület elnöksége tudomásunkra hozza,
hogy az egyes ambíciók közül melyeket részesít
elõnyben, és a minisztérium ennek megfelelõen
adja át az évi egymilliós összeget. A közös tevé-
kenység jól bevált, olajozottan mûködik. Remé-
nyeim szerint az Informatikai és Könyvtári Szö-
vetséggel  most bontakozik majd ki az együttmû-
ködés.

A megyei könyvtárak közül néhánnyal szoros
a kapcsolatunk, és eredményesnek mondható.

Számos képzést valósítottunk meg ezeken a kap-
csolatokon keresztül. Közülük külön kiemelném
a Somogy megyei könyvtár modell értékû képzé-
seit: a módszertani tanfolyamot Magyarországon
rendeztük meg, olyan formán, hogy utána ezt a
képzést otthon a részt vevõ határon túli kollégák
meg tudják ismételni. Ehhez segédanyagokat,
módszertani ismereteket, „eljárási mintát” kaptak.
A követõ képzések meg is valósultak (például a
gyermekkönyvtáros-képzés Székelyföldön). Ezt a
kuratórium tagjai nagyon szerencsés megoldás-
nak tartották.

A közös cél tudatosságát vizsgálva folyamatot
érzékelhetünk. Ebben a szférában például az
NKÖM követte a Magyar Könyvtárosok Egye-
sületét, amely gyarapodó személyes kapcsolatain
keresztül már vitális együttmûködéseket tudhatott
magáénak. Ez történelmi érdeme volt a könyvtá-
rosok egyesületének. Az NKÖM késõbbi idõpont-
ban kapcsolódott be a határon túli magyar könyv-
tárakkal való közös munkába. A folyamat mai
állomásán pedig a tárcának is sok könyvtárral van
folyamatos, megbízható munkakapcsolata. Példá-
ul Sárospatakon a határon túli magyar könyvtá-
rosok minden esztendõben megtartott tanácsko-
zása állandó támogatottunk. Állandó partnerség-
ben dolgozunk a szintén úttörõ szerepet játszott
Békés Megyei Könyvtárral, az elõbb említett
Somogy megyei könyvtárral, a váci könyvtárral,
de nem szeretném kihagyni a zalaegerszegi me-
gyei könyvtárat stb. Nagyon fontosnak tartom,
hogy jó szakmai kapcsolatunk alakult ki a Könyv-
tári Levelezõ/lappal, amelyben amúgy is állandó-
an helyet kap a határon túli magyar könyvtárügy.

A munkamegosztás annak ellenére is körvo-
nalazódik, hogy – mint említettem – formalizált,
szabályozott jellege nincs. De összerakható a
meglevõ mozaikokból: a képzéseket lefedik a
megyei könyvtárak és a Könyvtári Intézet, az
állománygyarapítást az NKÖM Könyvtári Fõ-
osztálya, a Kölcsey Alapítvány (amely magán-
alapítványként régóta hagyományosan és stabi-
lan támogat), a visszafogottabban mûködõ PRO
HUNGARIS Alapítvány, és nem szabad elfe-
ledkeznünk arról, hogy amíg tehette, az Orszá-
gos Széchényi Könyvtár talán a legnagyobb
mennyiségben vitte a dokumentumokat a hatá-
ron túli magyar könyvtárakba, beleértve a fo-
lyóiratokat is.

Itt szeretném megemlíteni – a tegnapi tanács-
kozásokon is elhangzott már –, hogy az Illyés
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Közalapítvány az elmúlt évben viszonylag nagy
összegû állománygyarapítási akcióba fogott –
velünk együttmûködésben. Az a lényege, hogy –
a határon túli könyvtáros szervezetek véleményé-
nek messzemenõ figyelembe vételével – 38 hatá-
ron túli magyar városi közmûvelõdési könyvtárat
választottunk ki. Célcsoportnak ezúttal a legna-
gyobb magyar olvasóközönséget sejtetõ könyvtá-
rakat tekintettük. A kiadóktól kapott engedmé-
nyek figyelembe vételével könyvtáranként meg-
közelítõleg egymillió forint értékû kurrens könyv-
állományt fognak kapni ennek keretében. Jó és
rossz hírnek minõsül az, hogy a kiadók ajándék
kiadványokkal is kedveskedni fognak a támoga-
tást elnyert könyvtáraknak. Mi ebben a rossz?
Az, hogy vélhetõen el fog húzódni az egész ak-
ció. A 2004. évi költségvetés szülötte, de még
nem jutott el a megvalósulásig. Külön öröm eb-
ben az akcióban, hogy az elnyert állományoknak
része az a kizárólag a határon túli magyar könyv-
kiadóktól vásárlandó gyûjtemény, amelyet az
összes támogatott könyvtár meg fog kapni. Ezzel
egyrészt a határon túli magyar kiadókat támogat-
juk, másrészt olajozottabbá tesszük azt a körfor-
gást, amely regionális szinten zajlik kiadók és
könyvtárak között. Reményeink szerint a megje-
lenõ könyvek az egyes régiókon belül is el fog-
nak jutni a helyi könyvtárakba. Persze az lenne jó
– mert ez az Illyés-akció is eseti és esetleges –, ha
az állománygyarapítás kiszámítható és folyama-
tos lenne. De errõl egészen biztosan lehet tudni,
hogy kizárólag forrás kérdése, amely ez idõ sze-
rint nem áll rendelkezésre.

Úgy tûnik, hogy a kutatást – mert hogy most
már ilyen is van – részben a fõosztályunk, rész-
ben a Magyar Tudományos Akadémia Nemzeti
és Etnikai Kisebbségi Kutatóintézete végzi, vé-
gezteti. Az elmúlt években egy határon túli ma-
gyar kulturális kataszter elkészítéséhez adtunk
támogatást. El is készült és hozzáférhetõ az
interneten. Sajnos könyvtárügyben sok fogyaté-
kossága van. Az adatok pontosítása, a könyvtá-
rak teljessége érdekében még bõven van tenniva-
ló. Jó lenne, ha az egyes régiók könyvtárosai fi-
nomítanák és kiegészítenék ezt az adatbázist.

Az információ-átadás feladatát nyilvánvalóan
egyrészt a hazai könyvtári szaksajtó vállalta ma-
gára, másrészt pedig azok a határon túli kiad-
ványok, amelyek közül – mint mindig, minden
alkalommal – most is szeretném kiemelni a Ka-
pocs Könyvtári Csoport hírlevelét. Tartalmában

és formájában is kiemelkedõ könyvtári informá-
ciós lap. Az információáramlás mégis esetleges-
nek mondható. Újra csak arra hivatkozom, mi-
lyen nagy szükség lenne az információs hálóra.
Az információhoz való hozzáférés teljes körûvé
tétele mindannyiunk közös feladata. Csak jellem-
zésképpen: a határon túli magyar könyvtárügy-
ben érdekelt magyarországi könyvtárszakmai in-
tézmények képviselõi gyakran határon túli ren-
dezvényeken találkoznak egymással, és ott egyez-
tetik, melyek a tennivalók a határon túli magyar
könyvtárügyben. Ugyanakkor azt is tapasztaltam,
hogy az egyes régiók könyvtárosai is az általunk
indukált rendezvényeken találkoznak egymással.

Most térek át a határon túli magyar könyvtá-
rak együttmûködésére – ahogy az én perspektí-
vámból látszik. A többit õk maguk úgyis elmond-
ják. A legtöbb helyen a magyar könyvtárügyben
érdekelt (mondom, nehéz definiálni ezeket a
könyvtárakat) Kárpát-medencei könyvtárak meg-
levõ önkormányzati vagy állami hálózatokon
nyugszanak mind Romániában, mind Szlovákiá-
ban, mind Szerbiában, mind Ukrajnában. Az a
szerencsés, amikor a magyarnak mondható háló-
zat erre épül rá, mert legalább minimális mûködé-
si stabilitással, személyi állománnyal rendelkezik,
de ez sok helyen természetesen nem megy. Alap-
vetõen mindenütt forráshiánnyal küszködnek, de
most nem ennek elemzése a feladatom.

Az eltelt évek alatt minden régióban elindult
az önszervezõdés, és mindenütt létrejöttek azok a
szakmai szervezetek, amelyek fölvállalták a régió
magyar könyvtárügyének képviseletét. Volt, ahol
már korábban létrejött, hiszen ennek a folyamat-
nak az élén a romániai magyar könyvtárosok
haladtak. Az Erdélyi Magyar Közmûvelõdési
Egyesületnek már létezett a könyvtári szakosztá-
lya, ebbõl aztán késõbb könyvtári szövetség, majd
könyvtáros egyesület lett. Az erdélyi szövetség
találta meg leghamarabb a kapcsolatot a Magyar
Könyvtárosok Egyesületével. Elõször személyes
kapcsolatok, azután szervezetek közötti kapcso-
latok révén.  Létrejött a Szlovákiai Magyar Könyv-
tárosok Egyesülete, a Kárpátaljai Magyar Könyv-
tárosok Egyesülete, a vajdasági Kapocs Könyv-
tári Csoport.

Az önkormányzati-állami tulajdonban levõ
intézmények mellett civil könyvtárak is vannak.
Érdekes módon közöttük vannak a talán legkor-
szerûbbek. Csak példaképpen említem a somorjai
Bibliotheca Hungaricát, amely valószínûleg a leg-
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fölszereltebb és a legkorszerûbben mûködik min-
den értelemben. (A kuratóriumi szíveknek nagyon
kedves az érsekújvári kis Kaláka könyvtár, amely
egy házaspárnak az ambíciójából és rendkívül
elevenen mûködik a meglevõ városi könyvtár
mellett, és civil üzemmódban jár...) A Vajdasági
Magyar Mûvelõdési Intézet Könyvtárát is civil-
nek számítjuk, akárcsak a bontakozó Bibliotheca
Hungarica hálózatnak a már így elnevezett, de
még nem könyvtárszerûen mûködõ intézményét
Kárpátalján. Egyébként minden régióban megle-
võ törekvés, hogy kialakuljanak az összes, a he-
lyi magyarságra vonatkozó anyagot gyûjtõ könyv-
tárak, s jó lenne, ha ezekbõl hálózat jönne létre.
Ez a Magyar Nemzeti Bibliográfiát is nagymér-
tékben segítené.

A régiókon belüli együttmûködésekrõl továb-
bi példákat szeretnék mondani. Az Illyés Közala-
pítvány könyvállomány-gyarapítási akciójának
elõkészítéseképpen mostanában jártunk végig ti-
zennégy könyvtárat Erdélyben, Szatmárnémetitõl
Gyergyószárhegyig. Elég érdekes út volt: könyv-
tárból ki, könyvtárba be. Arra voltunk kíváncsi-
ak, hogy a támogatandó könyvtárak ennek az
akciónak a keretében milyen dokumentumokat
igényelnének, ám egyéb tapasztalatokra is szert
tettünk. Például arra, hogy régión belül is esetle-
gesen jut el a könyvtári információ, és nagyon
sok múlik a könyvtárosok személyiségén. Volt
olyan, aki nem akart tudni arról, hogy könyvtáros
egyesület mûködik. Volt, aki „mindent ettõl ka-
pott”, mert úgy érezte, hogy az összes, a munká-
jához szükséges energiát – ellenszélben is – a
könyvtáros egyesülettõl kapja. Azért tud fennma-
radni, mert ebbõl merít erõt.

Elgondolkodtatott bennünket, és a magyaror-
szági könyvtári szakma cselekvésre irányuló se-
gítõ szándéka számára szerintem megint fontos
mozgató lehet, hogy nincs információ a megjele-
nõ magyar könyvekrõl. Nincs. A legtöbb meglá-
togatott helyen nem tudták, hogy mi jelenik meg
Magyarországon. A viszonylag leggyakrabban
elõfordult név mint információforrás az Erdélyi
Magyar Könyvklubé. A megoldás megint nem
pénzkérdés. Mert majdnem mindenütt volt számí-
tógép vagy számítógép-elérési lehetõség. (Sajnos
nem a gyarapodás jele ez, hanem – szerencsére –
a növekvõ igényé: ha máshogyan nem, akkor
kölcsönkérnek számítógépet és „kölcsönkérnek”
internethasználati lehetõséget is. De valóban nem
tudják, hova menjenek információért.) Sok tenni-

valónk lenne. Azt sem tudjuk talán, sem mi, sem
a helyiek, micsoda szintkülönbségek vannak az
egyes könyvtárak között. Miközben Szárhegyen
azt láttuk, hogy nagyon nehéz körülmények kö-
zött, a könyvtáros lelkesedésébõl mûködik a
könyvtár, addig például a máramarosi megyei
könyvtár korszerû nyugat-európai színvonalnak
felel meg. Igaz – elgondolkodtató a történet –, a
magyar nyelvû dokumentumállomány a multi-
kulturális állományba van besorolva – ám ez újabb
feladatot jelent.

A közös cél tudatosságát a régión belül két
dolog viszonya jellemzi: a panasz és a cselekvés
mérlege. Nagyon indokoltak a panaszok. Külön
kiemelném, hogy Kárpátalján minõsíthetetlen
körülmények között kénytelenek dolgozni a
könyvtárosok, s az sem igaz, hogy Erdélyben
nagyságrenddel jobb a helyzet. Jogosak a pana-
szok tehát, de az is tény, hogy ettõl sokan meg is
magyarázzák maguknak, miért nem cselekszenek.
A magam példáján is mondom: magas hegy elõtt
hajlamos megtorpanni az ember. De sokszor épp
a tehetetlenség szubjektív érzése miatt nem kez-
dünk el felfelé kapaszkodni, körülményeink sú-
lyát érezve a hátunkon. Mindenesetre – azt gon-
dolom – meg kellene találnunk ennek a mérleg-
állapotnak a kedvezõ egyensúlyát. Nagyon sok
helyen függenek természetesen a helyi önkor-
mányzat jóindulatától és függenek a forráshiány-
tól, ami sajnos általános. És nagyon sok helyen
függenek attól –  ez viszont rajtunk múlik –, hogy
szervezetten tartozzanak egy közösséghez. Ennek
a legjobb példáját megint a Vajdaságban láttam,
ahol egyszerûen erkölcsi támaszt is jelent az, hogy
a Kapocs Könyvtári Csoporthoz tartoznak. Tud-
ják a települési könyvtárosok, hogy minden cse-
lekedetük mögött erõs háttér van. Modell értékû
az együttes cselekvésük. A Kapocs Könyvtári
Csoport az egész intézményrendszer nevében
pályázik, több éves elgondolásaik, prioritásaik
vannak, hogy mikor mit kérnek az egész könyv-
tárügy elõmozdítása érdekében, közös katalógus
építését tervezik, közös a hírlevelük, közösen lép-
nek elõre a kollégák. Az összetartozás tudatával
végzett munka számos eredményhez vezette el
õket. Más helyen éppen ennek hiánya veszi el az
erõt a cselekvéstõl. Például Közép-Erdélyben
évekig húzódott a közös virtuális könyvtár létre-
hozása. Szerencsére most már sínen van az ügy,
de a primátusért folytatott presztízsharcon múlt,
hogy lassan haladtak elõre. A Partiumban meg-



  Könyvtári Levelezõ/lap • 2005. júl ius • 11

szûnt a könyvtári együttmûködési és támogatási
lehetõségünk azzal, hogy nincsenek megszervez-
ve a könyvtárosok. Egyetlen tehetséges ember
kiválásával meg is szûnt a Partium könyvtári
képviselete.

A határokon átívelõ együttmûködés az utolsó
vizsgálandó terület: hõsiességre és szépségre épült.
Jó szándék, barátság hozta létre. Kedvezõ eset-
ben erre fokozatosan épül a szakmaiság, rosszabb
esetben elhalnak a nem intézményesülõ akciók,
kifárad a csak a személyes ambíciókon nyugvó
cselekvõ akarat. Ma már arra van szükség, hogy
professzionálissá váljék az együttmûködés, legyen
szervezett, széles körben, intézményi alapokon
nyugodjék.

A határon túli könyvtárak és a magyaror-
szági támogató, illetve szakigazgatási intézmé-
nyek közti információáramlás legerõteljesebb
biztosítéka a támogatáskérés, a pályázás és
pályáztatás. A tervezett fejlesztésekrõl, progra-
mokról kevésbé egész koncepciókból, stratégi-
ákból, inkább azok foszlányaiból, a pályázati
anyagokból értesülünk. A magyarországi szak-
mai fejlesztésekrõl szóló információk célba ju-
tásáról sok tekintetben ugyanezt mondhatjuk el.
A legtöbbet még mindig a személyes kapcsola-
tok, az intézmények közötti tartós jó viszony
érnek. A magyarországi felelõsségvállalás még
nem terjed ki a határokon kívül dolgozó ma-
gyar könyvtárakat érintõ információk össze-
gyûjtésére, szolgáltatására (például egy honla-
pon), és a már technikailag arra alkalmas hatá-
ron túli könyvtárak egy része sem tesz hozzá-
férhetõvé saját és közhasznú információkat.

A határokon átnyúló együttmûködések egy
része szabályozott: a testvértelepülési, testvér-
könyvtári kapcsolatok jó része rögzített megálla-
podáson nyugszik. Másik részük – ez sem lebe-
csülendõ – kimerül a könyvek adományozásá-
ban, folyóiratok elõfizetésében. A szakmai tapasz-
talatcserék, helyi képzések tartós megállapodások
keretében zajlanak. Annak ellenére, hogy a test-
vérkapcsolatok nincsenek föltérképezve, sokról
van tudomásunk. Példaképpen említem Kapos-
vár és Csíkszereda, Balatonboglár és Szentegy-
háza, Gyõr és Somorja kapcsolatát. Ezeknek az
együttmûködési kapcsolatoknak kiemelkedõ jelen-
tõségük van: szabályozottságuk garanciákat rejt,
a könyvtárügyön túlmutató kulturális haszonnal,
gyarapodással járnak, igen kedvezõen befolyásol-
ják az állományok növekedését, serkentõleg hat-

nak a szakmai ismeretszerzésre, eleget tesznek a
közvetlen szolgáltatási-módszertani igényeknek.

Az NKÖM tartós együttmûködési kapcsolatot
épített ki az ún. báziskönyvtár-fejlesztési prog-
ramjában részt vevõ könyvtárakkal, így a szé-
kelyföldi megyéket képviselõ két megyei könyv-
tárral, a kolozsvári Heltai Gáspár Könyvtári Ala-
pítvánnyal, a zentai Thurzó Lajos Közmûvelõdé-
si Központ könyvtárával,  Felvidéken a somorjai
Bibliotheca Hungaricával és eddig az évig a Duna
Menti Könyvtárral. Kárpátalján az ungvári me-
gyei könyvtár magyar és idegen nyelvû osztályá-
val és a beregszászi járási könyvtárral, illetve a
készülõ Bibliotheca Hungaricával, a lendvai vá-
rosi könyvtárral és az eszéki magyar központtal.
A közel tíz év alatt néhányuk kicserélõdött. En-
nek oka – mint azt már korábban említettem – az,
hogy az együttmûködéshez szükséges többletmun-
ka személyek elszánt részvételétõl függ. Az
OSZK a korábbi intenzív ajándékozási gyakorla-
ta révén több száz könyvtárral állt kapcsolatban.
A Könyvtári Intézet képzésein keresztül tart rend-
szeres kapcsolatot az egyes régiók intézményei-
vel. A Magyar Könyvtárosok Egyesületének tes-
tületi és egyéni tagjai is vannak a határon túli
könyvtárügy képviseletében.

Tovább gazdagítják a képet a határ menti
együttmûködések – például a Felvidék teljes
hosszában ismerünk városi és kistelepülési könyv-
tárak közötti együttmûködést, de a Délvidék is jó
kapcsolatokat ápol Szegeddel, Bajával stb. Érté-
kes lesz, ha az MKE – ahogyan tervezte is –
fölméri e kapcsolatok hálózatát és tartalmát.

Hozzávetõleges áttekintésemet a határon túli
magyar könyvtárügy intenzívebb fejlõdéséhez
szükséges tényezõk felsorolásával zárom. Kívá-
natos lenne, hogy
– a magyar kulturális stratégiának legyen szerves
része a határon túli magyar kultúrával kapcsola-
tos stratégia;
– a magyar könyvtárügyben születõ fejlesztési
koncepcióknak legyen szerves része a határon túli
magyar könyvtárügy fejlesztésével kapcsolatos
koncepció;
– épüljön ki informatikai és információs háló;
– a közös képzési rendszerbe tagolódjék be a hatá-
ron túli magyar könyvtárosok akkreditált képzése;
– gyarapodjanak számban és erõsödjenek a meg-
levõ határ menti együttmûködések;
– az Országos Dokumentumellátási Rendszer ter-
jedjen ki a határon túli magyar könyvtárügyre;
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– fokozódjék régiókon belül a magyar könyvtá-
rak, könyvtárosok szervezettsége;
– a magyarországi támogatási rendszeren belül
legyen letisztultabb s így hatékonyabb munka-
megosztás;
– legyen folyamatos állománygyarapítási támo-
gatás;
azzal a nem elhanyagolható kiegészítéssel, hogy
jó lenne, ha a támogatásra fordítható összegek
számottevõen növekednének és az intézménye-
sülés érdekében biztonsággal lehetne rájuk szá-
mítani minden költségvetési évben.

Kálóczy Katalin

NKÖM kisebbségi fõosztálya

Hazai
szabványosítási hírek

Az alábbi tömör összefoglaló valamennyi könyv-
tárosi, közgyûjteményi fórum (elektronikus és
nyomtatásban megjelenõ) részére készült azzal a
céllal, hogy mindazokhoz a munkatársakhoz el-
jusson, akik dokumentumok formai, illetve tartal-
mi feldolgozásával foglalkoznak.

A Könyvtári és Szakirodalmi Tájékoztatási
Szabványosítási Bizottság (rövid nevén: Szabvá-
nyosítási Bizottság), valamint a Magyar Szabvány-
ügyi Testület (MSZT) 507-es Könyvtár és Infor-
máció Mûszaki Bizottsága 2005. február 10-én
tartott együttes ülésén beszámolt a 2004-ben vég-
zett munkáról és elõkészítette ez évi szabványo-
sítási/szabályzatalkotási tervét.

2004

A Könyvtári Intézet 2004-ben a következõ
ISO-szabványok honosítását rendelte meg az
MSZT-tõl:
MSZ ISO 15836 : 2004 Információ és dokumen-
táció. A Dublin Core metaadat elemkészlete
MSZ ISO/TR 20983 : 2004 Információ és doku-
mentáció. Elektronikus könyvtári szolgáltatások
teljesítménymutatói
MSZ ISO 15511 : 2004 Információ és dokumen-
táció. Könyvtárak és más hasonló szervezetek
nemzetközi szabványos azonosítója (ISIL)
Mindhárom szabvány idõben megjelent, besze-
rezhetõk az MSZT-tõl (1091 Budapest, Üllõi út
25.), illetve megrendelhetõk faxon (/1/ 456-6823)
vagy elektronikus úton a következõ webhelyen:

h t tp : / /www.mszt .hu /szabvanyrende les /
rend_main.htm

2005

A Könyvtári Intézet honlapjának Szabványok,
szabályzatok, útmutatók weboldalán (http://
www.ki.oszk.hu/szabalyzatok/index. html)
2005. január 13-án frissítették a
Könyvtári szabványok és szabályzatok jegyzéke

tartalmát,
valamint felkerült az
Útmutató a 13 jegyû ISBN bevezetéséhez címû
dokumentum és a
KSZ/4.1 HUNMARC. A Bibliográfiai rekordok

adatcsere formátuma címû szabályzat pdf formá-
tumban.
Rövidesen ugyanitt férhetnek hozzá a nyomtatott
formában már elfogyott
KSZ/1 Bibliográfiai leírás. Kartográfiai dokumen-

tumok

KSZ/2 Bibliográfiai leírás. Elektronikus dokumen-

tumok

címû szabályzatok pdf-változatához.

Új szabályzat: KSZ/5

KSZ/5 Földrajzi nevek mint adatbázisrekor-

dok tárgyi hozzáférési pontjai címen új szabály-
zat jelenik meg, amelynek tervezetként való elõ-
terjesztése már 2004-ben megtörtént, de a hossza-
dalmas szakbizottsági tárgyalásoknak köszönhe-
tõen a kézirat elfogadására csak ez év júniusában
került sor. Hozzáférhetõ lesz a Könyvtári Intézet
már említett webhelyén.

A Szabványosítási Bizottság eredeti szándéka
szerint a KSZ/5-öt az MSZ 3440 besorolási ada-
tok szabványcsalád utolsó tagjának, az MSZ 3440/

5-79 A bibliográfiai leírás besorolási adatai.

Földrajzi nevek címûnek a korszerûsítéseként
dolgozták volna ki. A tárgyalások során azonban
világossá vált, hogy a szabályzat elõírásai kizáró-
lag a tárgyi besorolási adatként szereplõ földrajzi
nevekre vonatkozhatnak. Minden egyéb, az adat-
bázisrekordokban más funkciót betöltõ földrajzi
név adat (pl. megjelenés, gyártás, közzététel he-
lye, bármely egyéb név – pl. testületi név – ki-
egészítõ adata) formájára más szabályok vonat-
koznak. Ezért volt zavaró a korábbi szabvány
elõírásaira való hivatkozás a többi besorolásiadat-
szabványban.
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Az új szabályzat kidolgozásánál a bizottság
már figyelembe vehette az IFLA útmutatóiban –
Bibliográfiai rekordok funkcionális követelményei

(Functional Requirements of Bibliographic
Records, FRBR) és Besorolási rekordok funkci-

onális követelményei és számozása (Functional
Requirements and Numbering of Authority
Records, FRANAR) – leírt koncepcionális mo-
delleket, valamint az IME ICC által megfogalma-
zott, ún. Frankfurti Alapelvek Tervezetet.1

A KSZ/5 kidolgozásában a könyvtári terüle-
ten kívüli szakértõk is részt vettek. Ezért került
be a szabályzat preambulumába, hogy „A sza-
bályzatok a kulturális örökségintézmények (köz-
gyûjtemények, pl. könyvtárak, levéltárak, múze-
umok, archívumok) állományfeltáró munkájának
egységesítését segítik elõ”. A bevezetésben rész-
letesebben kifejtve: „A bizottság a szakmai sza-
bályzatok kidolgozása és a tervezetek megvitatá-
sa során minél szélesebb körû szakmai együttmû-
ködésre törekszik, ezért a munkában valamennyi
kulturális örökségintézmény (közgyûjtemények,
pl. könyvtárak, levéltárak, múzeumok, archívu-
mok) szakértõinek részvételére számít. Annál is
inkább, mert egyre sürgetõbb igényként jelentke-
zik mindezen intézmények adatbázisaihoz a kö-
zös felületen való hozzáférés.” A szabályzat az
említett Frankfurti alapelvek tervezet 2.2 fejezeté-
re is hivatkozik, miszerint: „A besorolási rekor-
doknak szabványos formában kell közölniük leg-
alább a személyek, családok, testületek neveit és
a tárgyszavakat. A mûvek tárgyául szolgáló enti-
tás lehet: mû, kifejezési forma, megjelenési for-
ma, példány, személy, család, testület, fogalom,
objektum, esemény, hely.” A felsorolásban sze-
replõ entitások közül a KSZ/5 szabályzat a he-

lyek, azaz a mûvek tárgyául leírt földrajzi nevek

formájára vonatkozó elõírásokat tartalmazza. A
további hozzáférési pontok (pl. személynevek,
testületi nevek) megválasztására és formájára
külön szabályzatok készülnek, amelyekben a föld-
rajzi nevek feltüntetésére vonatkozó szabályok e
szabályzat elõírásaitól eltérõek lehetnek.

Újdonságot jelent a szabályzat terminológiájá-
ban, hogy a korábbi „besorolási adat” kifejezést
a „hozzáférési pont” váltotta fel, mivel az adatbá-

zisok korában már nem idõszerû a cédulakataló-
gusokban való elhelyezésrõl, azaz besorolásról
beszélni. A nemzetközi szóhasználatban elterjedt
„hozzáférési pont” kifejezés arra utal, hogy van-
nak olyan entitások, amelyek kereshetõsége és
megtalálása elengedhetetlen ahhoz, hogy az on-
line katalógusok megfeleljenek a használók kö-
vetelményeinek.

További tervek

A KSZ/5 mintájára szükség van valamennyi
korábbi besorolásiadat-szabvány szabályzatként
való átdolgozására a Frankfurti alapelvek terve-
zetben megfogalmazottak szellemében, adatbázi-
sok hozzáférési pontjaiként, valószínûleg a kö-
vetkezõ sorrendben: személyek nevei, testületek
neve, címek.

Sürgetõ feladat a HUNMARC. Besorolási re-

kordok szabályzat kidolgozása, valamint a koráb-
bi terveinkben szereplõ, de eddig fõként idõ hiá-
nyában be nem fejezett szabályzatok, a Bibliog-

ráfiai leírás. Régi könyvek és a Bibliográfiai le-

írás. Könyvek tárgyalása és közreadása.

Az MSZT-vel a Könyvtári Intézet szerzõdést
kötött a 2005. június 1-jén megjelent ISO 2108 :

2005 Information and documentation. Inter-

national Standard Book Number (ISBN) nemzet-
közi szabvány honosítására. Az MSZ ISO 2108
az év végére megjelenik, hogy a 13 jegyû ISBN
2007. évi bevezetése zökkenõmentes legyen.2

Berke Barnabásné

az MSZT 507
Könyvtár és Információ Mûszaki Bizottság

és a
Könyvtári és Szakirodalmi Tájékoztatási

Szabványosítási Bizottság
elnöke

1 Részletesen lásd Berke Barnabásné: Párizstól Frankfurtig
és tovább ... : beszámoló az IME ICC tevékenységérõl. In:
Könyvtári Figyelõ 14=50. évf. 2004. 3. sz. p. 581–596.

2 Az ezzel kapcsolatos tudnivalókat részletesen lásd:
Útmutató a 13 jegyû ISBN bevezetéséhez
http://www.ki.oszk.hu/szabalyzatok/utmutato 20050419.pdf
és
Berke Barnabásné: 32. Nemzetközi ISBN Tanácskozás. In:
Könyv, Könyvtár, Könyvtáros 14.évf. 2005. 1. sz. p. 18–26.
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Az egyházi könyvtárak
informatikai fejlettsége

Egy felmérés eredményei
(folytatás)

Könyvtári szoftverek (5. kérdés)

A könyvtárak összesen hétféle könyvtári szoft-
vert használnak. Van néhány könyvtár, amely
nem könyvtári célprogramot, hanem általános
adatbáziskezelõ programot használ könyvtári prog-
ramként, gondolok itt elsõsorban a Microsoft
Accessre és egyéb, nem kifejezetten alkalmas
szoftverekre.

Az egyházi könyvtárak 34%-a használ Orbist.
Ezen kívül sok könyvtárban mûködik korszerû
könyvtári rendszer, leginkább Corvina, Tinlib,
Aleph és Szikla.

Aleph 2

Corvina 7

Orbis 13

Szikla 4

SR-Lib 1

SLIB 2

Tinlib 5

Egyéb 4

Sajnos az elavult vagy nem is könyvtári célú
szoftverek ezek egyikét sem támogatják megfele-
lõ módon.

Megállapíthattuk azt is, hogy az egyházi könyv-
tárak legalább 44%-a, tehát közel fele korszerûtlen
könyvtári szoftvert használ, ami veszélyezteti az adott
könyvtárak mûködõképességét, hiszen az elavult,
fõleg DOS alapú szoftvereket egyre nehezebb fut-
tatni az újabb operációs rendszereken (például a
Microsoft Windows XP már deklaráltan nem támo-
gatja a DOS alatt futó programokat, és itt valóban
tapasztalunk komoly problémákat).

Érdeklõdtünk, hogy milyen munkafolyamato-
kat segítenek a könyvtári szoftverekkel. A kata-
logizálást talán nem is kell külön kiemelnünk,
hiszen nélküle nem sok értelme van a könyvtári
rendszernek. A következõ helyen a kölcsönzés
áll, de ez sem mondható egészen általánosnak,
mindössze a könyvtárak harmada kölcsönöz szoft-
ver segítségével. Természetesen módosítja a ké-
pet, hogy vannak egyáltalán nem kölcsönzõ
könyvtárak is köztünk. Néhány esetben használ-
ják csak a könyvtári rendszert folyóirat érkez-
tetésére, illetve a gyarapítás nyilvántartására.

Kértünk adatokat a könyvtári állomány feldol-
gozottságáról is. Az adatszolgáltató könyvtárak-
ban összesen 1 050 000 bibliográfiai rekord van

számítógépen. Ez azt jelenti, hogy a könyvtárak
teljes gyûjteményének mindössze 26%-át dolgoz-
ták fel számítógépen. A feldolgozottság tekinteté-
ben 0 és 100% között minden elõfordul. Vannak
példamutató könyvtárak, igaz, nem nagy szám-
ban, ahol a teljes állományt feldolgozták vagy
nagyon közel állnak hozzá, és vannak, akik most
kezdték el a munkát.

A beérkezett adatok szerint a könyvtárak igye-
keznek a törzsgyûjtemény katalógusán kívül a
különgyûjteményeket, a különlegesebb, nagyobb
érdeklõdésre számot tartó gyûjteményrészeket is
számítógéppel feldolgozni. A történelmi gyûjte-
ményekben legjellemzõbb a régi könyves adat-

Az állomány számítógépes feldolgozottsága
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Az országos állapotokhoz hasonlóan megle-
hetõsen színes a kép. Ez a sokféleség nem segíti
a könyvtáraink közti kívánatos együttmûködést,
de azt gondolom, hogy nem is akadályozza meg,
hiszen több mûködõ megoldásra van példa. A
közös katalógusokon kívül ilyen kapcsolatot biz-
tosíthat a MARC formátum, melyet valamennyi
modern integrált könyvtári rendszer használ, vagy
a Z39.50 gateway használata, amely az adatbá-
zisok keresését szabványosítja.
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bázisok építése, valamint a helytörténeti, intéz-
ménytörténeti adattárak, gyûjtemények feldolgo-
zása. A felsõoktatási intézmények elsõsorban a
szakdolgozati és a publikációs adatbázisokat épí-
tik. Ezek mellett megtalálhatók a kézirattárak, fo-
lyóirattárak, kottatárak elektronikus katalógusai is.

Rákérdeztünk, hogy mikorra várható a teljes
állomány számítógépes feltárásának befejezése.
Mindössze kilenc könyvtár adott meg öt éven
belüli idõpontot, öt esetben jelöltek meg öt és tíz
év közöttit. A könyvtárak zöme azonban vagy tíz
évnél késõbbi idõpontot adott meg, vagy nem is
válaszolt a kérdésre. Azt hisszük, nem járunk
messze az igazságtól, ha a válaszok hiányát úgy
értelmezzük, hogy a jelenlegi állapotok mellett
beláthatatlan messzeségbe tolódik az állományok
számítógépes feltárása. Ennek a sajnálatos ered-
ménynek az okai további kutatást igényelnek, bár
ennek a statisztikának az egyéb adataival való
összevetése sem hasztalan. Ha a könyvtárakban
dolgozó könyvtárosok a gyûjtemény nagyságá-
hoz mért számára vetünk egy pillantást és hozzá-
vesszük, hogy az olvasói/kutatói látogatottság
folyamatosan növekszik, a feldolgozottság muta-
tói és az elszomorító jövõkép mindjárt érthetõek
lesznek.

A feltárás alapja az esetek legnagyobb részé-
ben autopszia, de több könyvtár dolgoz fel cédu-
láról.

Felmértük, hogy milyen szempontok vezették
a könyvtárakat a jelenleg használt szoftver kivá-
lasztásában. Az egyik természetesen az anyagi
szempont. Nagyon sok könyvtárnak a forráshi-
ány szûkítette be a mozgásterét a szoftverválasz-
tás terén, esetenként a választás lehetõségét is
elvéve. A másik indok is több helyen szerepelt: a
szoros együttmûködésben dolgozó, esetleg közös
fenntartó által mûködtetett intézmények egymás-
sal egyeztetve vagy egymást követve választot-
ták ugyanazt a szoftvert. Ez nyilván az együttmû-
ködést is szolgálja, de kellemetlen következmé-
nyei is lehetnek egy-egy könyvtár részére. Hi-
szen így nem biztos, hogy minden könyvtár a
számára valóban megfelelõ szoftvert választotta,
és esetleg szakmailag megengedhetetlen kompro-
misszumokra kényszerült. És mint az a felmérés-
bõl kiderült, egy rossz döntést a könyvtár késõbb
hosszú évekig kénytelen nyögni A szoftverek ára
ugyanis olyan magas, hogy egy-egy könyvtár
sokáig kénytelen takarékoskodni, mielõtt korsze-
rûsíti könyvtári rendszerét. A legtöbb esetben
pedig ez önerõbõl egyenesen lehetetlen. Termé-
szetesen nem akarjuk itt elvitatni, hogy egy kö-

zös szoftver használatából milyen kétségtelen elõ-
nyök is származnak, melyekrõl más helyen már
sok szó elhangzott. Ugyanakkor az egyházi
könyvtárak esetében többször elõfordul, hogy
egymástól jelentõsen függenek az eltérõ típusú
könyvtárak (például egyházmegyei /muzeális/ –
oktatási, szerzetesi – oktatási).

Igyekeztünk felmérni, hogy a könyvtárak ko-
rábban használtak-e más rendszereket vagy ez az
elsõ szoftverük. A könyvtárak kétharmada az elsõ
szoftverét használja. A korábbi rendszerek hasz-
nálati ideje átlagosan öt év volt.

A kérdõívek alapján fogalmat alkothattunk,
hogy mik voltak a szoftverváltás okai, illetve mely
szoftverekrõl milyen irányban mozdultak el a
könyvtárak.

A szoftverváltás kétségtelenül leggyakoribb oka
volt az addig használt könyvtári rendszer (vagy
általános adatbázis-kezelõ) elavultsága, másik ok
lehetett a szoftver szabta korlátok elérése (a ke-
zelhetõ adatbázis maximális mérete, a lekérdezési
lehetõségek korlátai, a hálózatos mûködés meg-
oldhatatlansága, az adatok internetes közzététe-
lének lehetetlensége).

Az egyházi könyvtárak esetében a szoftver-
váltás nagy minõségi ugrást eredményezett, a fel-
használhatóság széles körét nyitotta meg a könyv-
tárak számára. Ezeknek a lehetõségeknek a ki-
használása az esetek egy részében még a jövõ
feladata.

A szoftverváltás másik iránya szintén a szoft-
verek avulása, illetõleg az igények növekedése
következtében ment végbe. Itt a könyvtárak a már
meglévõ rendszerüket ugyanannak a rendszernek
egy fejlettebb verziójára cserélték. Fontosnak tart-
juk kiemelni, hogy a beszerzéskor a tervezés során
milyen fontos (bár sokszor nehezen ellenõrizhe-
tõ) szempont a könyvtári szoftver késõbbi fej-
leszthetõségének, a céges háttér meglétének el-
lenõrzése, és a garanciák beépítése.

Internet, intranet (6. kérdés)

Az utolsó kérdéscsoport a könyvtárak internetes
kapcsolatával és belsõ hálózatával foglalkozott.

Talán jó hír, hogy az adatot szolgáltató könyv-
tárak kevesebb mint 8%-a (3) nem rendelkezik
internetkapcsolattal. Legtöbben az ADSL valame-
lyik formáját használják, de sok intézményben
van üvegszálas kapcsolat is. A sávszélességet
tekintve: a könyvtárak majd fele 1Mbit fölötti
sávszélességgel internetezhet. A fennmaradók
többsége pedig 512 kbit sebességgel rendelkezik.
Az internetkapcsolatok túlnyomó többségére te-
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hát elmondható, hogy korszerû megoldás. A fo-
lyamatos fejlesztés azonban itt is fontos lenne.
Nyilván a könyvtárak zöme nem egyedül válasz-
totta meg a hozzáférés formáját, hanem az együtt
lakó intézményekkel közösen kapott lehetõséget
az internethasználatra. A felsõoktatási könyvtá-
rak helyzete a legjobb ezen a téren, és tulajdon-
képpen a legkönnyebb is, mivel õk intézményü-
kön keresztül jogosultak kapcsolódni az akadé-
miai gerinchálózatra. Ez a hálózat hatalmas sáv-
szélességet biztosít mélyen a piaci ár alatt. Az
iskolai könyvtárak feltehetõen szintén intézmé-
nyükön keresztül jogosultak a Sulinetre. A többi
könyvtár számára már nem ilyen egyszerû az
állami lehetõségeket igénybe venni, a piaci árak
pedig meglehetõsen magasak.

A könyvtárak 10%-a (4) nem rendelkezik bel-
sõ hálózattal (nyilván a 3 internettel nem rendel-
kezõ és az egy modemmel kapcsolódó könyv-
tár). A többség (68%) korszerû, 100 Mbit/s-os, ún.
UTP kiépítésû belsõ hálózattal rendelkezik. 15% hasz-
nál 10 Mbit/s-os UTP hálózatot, és 5% (2 könyvtár)
rendelkezik a korszerûtlen koaxális hálózattal.

Szerver (7. kérdés)

Fel kívántuk mérni, hogy a könyvtárakban mi-
lyen szerverek mûködnek. A könyvtárak 36%-a
egyáltalán nem rendelkezik saját szerverrel. Nyil-
ván az internet-hozzáférést más intézmény, esetleg
a fenntartó szerverén keresztül kapja, könyvtári cé-
lokat szolgáló szervere pedig egyáltalán nincs. Tel-
jesen egyforma arányban (29-29%) mûködnek PC
(személyi) számítógépek szerverként és valódi szer-
verek.

A szerverek operációs rendszerei nagyrészt va-
lamilyen Windows-verziók. Ezt követik a Linux-
szerverek, harmadikként pedig a Solaris rendszerrel
üzemelõ szerverek szerepelnek.

A szerveroldali operációs rendszerek kiválasztá-
sa nyilván általában nem a könyvtáros feladata, a
rendszergazda dönti el, hogy mivel tud, szeret dol-

gozni, illetve az alkalmazott hardver is meghatároz-
hatja az operációs rendszert. Azonban a könyvtár
költségvetése szempontjából nem mindegy, hogy a
rendszergazda egy olcsó vagy ingyenes szoftvert
választ, vagy egy drágábbat.

Befejezés

Az elmúlt tíz évben nagyon sokat fejlõdtek az
egyházi könyvtárak, és reméljük, ez a fejlõdés
nem fog megállni. A jövõbeli tervek között a szá-
mítógépesítés, telematika, a számítógépes feldol-
gozás, digitalizálás áll. Az elmúlt idõszakban az
Egyházi Könyvtárak Egyesülése keretén belül
munkacsoport alakult abból a célból, hogy össze-
hangolja az egyházi könyvtárak digitalizálási
munkáit.

„A remélt végcél: a közgyûjteményi státusú
egyházi könyvtárak versenyképessége, szolgálta-
tásainak és tudományos teljesítményének javítá-
sa, a nem nyilvános egyházi intézmények értéke-
inek szakszerû megõrzése mellett.”* Az egyházi
könyvtárak a könyvtári rendszerben igyekeznek
betölteni szerepüket, és ezért erejükhöz mérten
mindent meg is tesznek.

Irodalom
Ásványi Ilona: Az egyházi könyvtárak a XX. század
utolsó évtizedében. Könyv, Könyvtár, Könyvtáros, 2003/
6. 23–32. p.
Babbie, Earl: A társadalomtudományi kutatás gyakorla-
ta. Bp., 1996. 277–301. p.
Broczky István: Egyházi könyvtárak internetes adatbázi-
sa: Theca. Könyvtári Levelezõ/lap, 2002/1. 15–17. p.
Broczky István: Számítógépes feldolgozás az egyházi
gyûjteményekben. Szakdolgozat. Szeged, 1999. 54 p.
Fischerné Grócz Zita: Orbis. Könyvtári Levelezõ/lap,
2002/1. 17–18. p.
Gáborjáni Szabó Botond: A magyarországi egyházi
könyvtárak helyzete, céljai és jövõképe. Könyvtári Fi-
gyelõ, 2002/1-2. 11–27. p.
Könyvtári Intézet: Könyvtári statisztika, 2003. Bp., 2004.
8–9. p.
Soós Péter: Az Orbis adatbázis webre vitele. TMT 2001/

1. 436–442. p.

Baranya Péter

Veszprémi Érseki Hittudományi Fõiskola
Könyvtára

Kövécs Ildikó

Szegedi Hittudományi Fõiskola Könyvtára

Könyvtárak megoszlása az internet-kapcsolat típusa 
szerint

8% 2% 8%

42%5%

3%

32%

Nincs

Telefon/fax
modem
ISDN

ADSL

Kábeltévé

Mikrohullám

Optikai szál

*Gáborjáni Szabó Botond: A magyarországi egyházi
könyvtárak helyzete, céljai és jövõképe. Könyvtári Fi-
gyelõ, 2002/1-2.



  Könyvtári Levelezõ/lap • 2005. júl ius • 17

NaplóNaplóNaplóNaplóNapló

„Majd megbeszéljük
Szekszárdon”*

„Jaj annak, aki nem mer képzelõdni,
mert megvakul.”

(Kondor Béla)

A Gyermek- és Ifjúsági Irók 18. Szekszárdi Ta-
nácskozása alkalmából ezúttal is szívesen érkez-
tek városunkba neves mûvészek, szakemberek, s
hasznos megfontolásokat eredményezõ kétnapos
eszmecseréjük után tettre készen, jó érzéssel tá-
voztak tõlünk. Az Illyés Gyula Megyei Könyv-
tár, amely 1971 óta házigazdaként is a fiatalság
igényes irodalmi és nyelvi fejlõdésének elkötele-
zettje, ezúttal  A mû és fordítója címû témát aján-
lotta  az ifjúság számára felelõsen alkotóknak.

„A beszélgetés fény” – idézte Goethét meleg
hangú visszatekintésében a házigazda, Elekes

Eduárdné –, amelynek felragyogtatásáért szüle-
tett harmincöt éve Örsi Ferenc és Tatay Sándor

kezdeményezéseként a szekszárdi tanácskozások
(ma már e néven intézményesült) sora, alkalmat
adván elmélyült beszélgetésekre, aktuális témák
megvitatására, a gyermekirodalom háza szerepé-
nek betöltésére, mint sok más országban, ahol az
ifjúsági irodalom kutatásáról, dokumentálásáról
gondoskodnak. Az elmentek elõtti fõhajtás és a
téma okfejtése után Komáromi Gabriella iroda-
lomtörténész, a hazai gyermekirodalom kutatásá-
nak nagyasszonya Világra nyíló ablak címmel a
kortárs gyermek világirodalomról, a felértékelõ-
dött gyermekkultúráról szólt, amelynek – tetszik,
nem tetszik – csodáját Harry Potter adta, hiszen
eme kultúra szinte legreménytelenebbnek tartott
korosztálya olvasni kezdett. A nagy könyv 100-
as listájának egyötöde is gyerekkönyv. Lehet
ugyan kajánul arra gondolni, hogy az emberek
utolsó könyvélménye gyerekkori, de lehet, hogy
meghatározóbbak ezek az emlékek, mint gondol-
tuk volna, s hûségesen kísérnek bennünket. Harry
Potter kötetei mellett a kedvencek között szerepel
még a kortárs lefordított kötetek között Meg

Cabottól A neveletlen hercegnõ is, a gyereklektür,
a lányregény, amely egy másik világjelenség révén
siker. S hogy milyen mûveket preferál a kortárs
gyerekirodalom? Hihetetlenül felértékelõdött a dol-
gok szórakoztató volta… A kellemesség, a színes-
ség szférája iránti vágy, amely mindig is létezett, de
most erõsebben. Ma, amikor a világ tele van érde-
kes és figyelemre méltó gyermekkönyvekkel, akkor
ablakot nyitunk így is, a fordítás útján, kiváltképp,
ha annak akadálya sincs. Tény, hogy több száz
gyermekkönyv érkezett meg a nagyvilágból. De
azért próbáljunk meg ösvényt vágni közöttük.

Zsélyi Ferenc mûfordító, aki a Cin-cin lovag
legendája magyarra ültetésével egy csapásra híres
lett, az angolszász fiatalok olvasáskultúrájáról és
fordítási élményeirõl számolt be mondván, hogy
a brit iskolákban jóval kevesebb oldalt, de annál
intenzívebben olvasnak. Minden szót megrágnak,
és több oldalról közelítik meg az élményt, ame-
lyet papírra is vetnek. Számukra az olvasás és az
írás – a saját szöveg és a másik – következetesen
megfelel egymásnak. Mintha saját élményük tük-
rözné vissza azt, ami átszûrõdik az író személyes-
ségébõl. Fordítani is úgy érdemes, hogy közben
az ember „magára ölti” a szöveget, egyszerre
angol és magyar olvasó. Rengeteg szót nem lehet
úgy lefordítani, hogy az ugyanazt a reakciót vált-
sa ki a magyar gyerekbõl, mint az angolból. A
fordító kénytelen-kelletlen a saját személyiségén
keresztül közvetít nyelvek és kultúrák között. Igen,
Cin-cin lovag is én vagyok, mondja a fordító. Az
angol nyelvû regényeket angol gyerekeknek ír-
ják, de eleve nem csak angolul olvasóknak szer-
kesztik. Magyarra fordítják a cselekményt, a ka-
raktert és a karakterek viszonyát. A diskurzust,
ami az ízét adja mindennek, nem lehet lefordíta-
ni, de megpróbálható a mai magyar valóságban
élõ magyar nyelv összetevõibõl szimulálni.

Boldizsár Ildikó mesekutató, író, a Magvetõ
fõszerkesztõje – betegsége miatt levélben – örö-
mét osztotta meg a jelenlevõkkel: lesz végre nap-
ja a népmeséknek! Benedek Elek születésnapján,
szeptember 30-án. A Magyar Olvasástársaság
ezért kéréssel fordul mindenkihez, akinek fontos
a mesékben lévõ bölcsesség továbbadása, hogy
csatlakozzon a kezdeményezéshez. Kérik az óvó-* Tatay Sándortól
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nõket, könyvtárosokat, pedagógusokat, szakem-
bereket, a mesét kedvelõ gyerekeket és felnõtte-
ket, hogy ezen a napon megkülönböztetett tiszte-
lettel forduljanak mind a magyar, mind más né-
pek meséi felé. Elevenítsék fel a mesemondás õsi
mûvészetét, emlékezzenek meg mesemondóink-
ról és gyûjtõinkrõl. Ezen a napon minden gyerek
tegyen egy mesét „tarisznyájába” okulásul, vigasz-
talásul, vagy egyszerûen csak örömforrásként. Ne
hagyjuk veszendõbe menni azt, ami évszázadokon
keresztül élni segítette az embereket.

Tótfalusi István író, szerkesztõ a tanácskozás-
ra összeállított tanulmányában megállapította,
hogy az utóbbi tizenöt évben roppant mértékben
megnövekedett az angolból fordított mûvek aránya,
a mi területünkön talán még inkább, mint másutt.
Ezekhez jönnek az akciófilmek, szappanoperák,
amelyeket sajnálatos módon a gyerekek többsége is
végignéz és hallgat, nem nehéz tehát belátni, hogy
az angolból fordítók munkájának minõsége félel-
metes mértékben befolyásolja ifjúságunk nyelvi fej-
lõdését, ezért roppant nagy a felelõsségük a kiadók-
nak, amelyek olykor sajnálják a pénzt az igazán jó
minõségû fordításokra. Tótfalusi István eszmefutta-
tásában, amely hamarosan megjelenik, részletesen
végigvette az angol fordítói gyakorlatban vészesen
elterjedt magyartalanságokat.

Szávai Ilona szerkesztõt, mûfordítót, aki izgal-
masan benne él a nyelvi forgatagban, legjobban
az empatikusság, az alázat jellemzi: „jó érezni a
nyelvet, elcsobogni benne, több fordítást össze-
vetni”, s megtalálni a hangulatot.

Gombos Péter gyermekirodalom-kutató, a
gyermekversek beás nyelvû fordítója érzéklete-
sen beszélt egy hiánypótló antológia közeljövõ-
ben való megjelenésérõl.

Sándor Csilla, a Csodaceruza fõszerkesztõje
bemutatta lapját, amely eddigi számaiban nagyjá-
ból kétszáz könyvrõl tájékoztatott. Egyes megje-
lenésekkor tíz-tizenkét könyvrõl ad hírt a kortárs
gyermekirodalomból, elemzõ kritikától a pár so-
ros bemutatóig. A külföldi –  francia, olasz, né-
met és skandináv – irodalommal foglalkozó te-
matikus számaikról is szólt, amelyek arra hivatot-
tak, hogy  iránytût adjanak az igényes olvasáshoz
szülõknek, gyerekeknek.

Nagy Attila olvasáskutató 790 budai középis-
kolás fiatal körében végzett, legújabb vizsgálódá-
sainak eredményét ismertette. Elõször a legutóbb
olvasott könyvek fontossági sorrendjérõl kérdez-
te a középiskolásokat. Az elsõ helyen A kõszívû

ember fiai végzett, aztán a középmezõnyben
Harry Potter, majd a Gyûrûk ura. A következõ
kérdés az elõzõ hat hónapban olvasott könyvekre
vonatkozott, ahol is az elõbbi lista némileg mó-
dosult: vezet A kõszívû, majd a harmadik helyen
a Harry Potter, utána az Egri csillagok, a Szent
Péter esernyõje, Az aranyember, A pál utcai fiúk.
Többnyire kötelezõk. Arra a kérdésre, hogy mely
könyveket õrzik lelkükben, illetve mit olvasná-
nak újra, radikális választ adtak: az abszolút elsõ
Harry Potter. Kétszer annyi szavazatot kapott, mint
A Pál utcai fiúk. Megállapítható még, hogy a
lányok többet olvasnak, a fiúk konzervatívabbak.
Angolból fordított irodalmat falnak, ezek maradnak
meg élményszerûen, azaz a jövõnk, értékrendünk,
gondolkodásmódunk egésze nagyon határozottan
összekapcsolódott az angolszász kultúrával. Vagy
hívjuk egységesülésnek a folyamatot? A magyar írók
közül Fekete István maradt meg megõrzöttnek.
Nagyon fontos az egyéb közös történeteink megis-
merése, mert ezek jelentik a család, a baráti kör, a
közösség, a regionális és a nemzeti összetartozás
tudatához a legerõsebb kapcsot.

A hozzászólásokból kiderült, hogy az alko-
tóknak kiváló partnereik a gyakorlatban a könyv-
tárosok, õk próbálják megismertetni a fõiskolai
képzésbõl számukra is fájón hiányzó gyermek-
irodalom  történetét, elméletét, alapmûveit. S hogy
az olvasás megújuló mûhelye lehet a könyvtár,
az egyértelmûen kiderült Budavári Klára

gyermekkönyvtáros, a Magyar Könyvtárosok
Egyesülete Gyermekkönyvtári Szekciójának ve-
zetõje és Bábi Csaba bácstopolyai könyvtáros
mondandójából.

Kalász Márton költõ, író, mûfordító, a Ma-
gyar Irószövetség elnöke arra buzdítaná az író-
kat, hogy gakrabban jelenjenek meg az írószö-
vetségi, a szekszárdihoz hasonló alkalmakon…
Többek között kifejtette: ha azokat az írókat,
költõket, akik a gyermekeknek, ifjaknak írnak,
nem tudjuk megbecsülni, akkor letehetjük a lan-
tot, mert itt nemcsak szellemi létünk, anyanyel-
vünk kérdéseirõl van szó, hanem – mivel a nyelv-
tanulás, a nyelv megõrzése a gyerekek érdeklõ-
désével együtt a gyermekkorban kezdõdik – a
felelõsségrõl is. Minden szellemi feszültség elle-
nére bebizonyosodott, hogy az írószövetség érvé-
nyességét senki nem tudta kétségbe vonni. A
könyvkiadók, szellemi mûhelyek képesek élni.

Rigó Béla író, költõ, a Kincskeresõ fõszerkesz-
tõje szerint a gyermekirodalomban is az érték a
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legfontosabb, de a gyors változásokhoz nem tud
mindenki alkalmazkodni. Remek elõadóként is
bemutatkozva érzékeltette a próza- és a versfordí-
tás lényegét és különbözõségét, ez utóbbiban
hangsúlyozva a szöveg zenéjét, dallamát.

Bejelentette a Gyermek- és Ifjúsági Irók 18.
Szekszárdi Tanácskozása résztvevõinek ajánlását
a Magyar Irószövetség Gyermek- és Ifjúsági Szak-
osztályának újbóli megalakítására, s a szekszárdi
tanácskozások folytatására.

Németh Judit

Levél
Sonnevend Mártának

Kedves Márta!
Nagyon nehéz megtalálni azokat a szavakat, ame-

lyek pontosan kifejezhetnék az érzéseinket most, ami-
kor elbúcsúzunk tõled, és nagyon nehéz megtalálni
azokat a szavakat, amelyekben elbújva, felvillanva,
megint eltûnve, talán bújócskázva ránkhagyod magad.

De állhatunk-e itt némán, fejünket lehajtva, szótla-
nul, és hagyhatjuk-e, hogy ebben a könyörtelenül zu-
hogó fényben, ebben a szûntelen zúgó levegõégben,
ebben a keményen dobogó földben a szemünk elõtt
vesszen nyoma a Tisza-táj szerelmesének, a vend-föld
kedvesének?

Cinkosokként, tettestársakként hallgathatunk-e itt?
Hogy Nyíregyháza, Debrecen és Budapest volt a

hely, ahol felnõttél szeretetben, nevelkedtél egyszerû-
ségben és munkát vállaltál felelõsségben, hogy az
Országos Széchényi Könyvtárban, munkahelyünkön
magadra leltél, társat és társakat nyertél, és persze
örömöt, szenvedést és ígéretet mindarra, amit ígérni
lehet –  a kiteljesülésre.

Elhallgathatjuk-e, hogy harmincöt hûséges év után
egy hétköznap éppen innen, ebbõl a könyvtárból in-
dultál haza, amikor rádtört a kikerülhetetlen?

És micsoda évek! Kezdetben a folyóiratok és a régi
nyomtatványok, komoly, féltõ és mintaadó munkatár-
sak, közben a szeretett család, a gyerekek, Moszkva,
majd hazatérve megint a könyvtár, a gyarapítás, és az
öröm, minden könyvtáros igazi álma, a tájékoztató
munka.

Mindig és minden a könyvtár közelében, a könyv
közelében.

Benne az emlékezetben, benne az írásbeliségben.
Ismerünk talán, Márta, kinek finom ízlése van, válasz-
tékos az irodalomban, és otthonos a múltnak titkai-
ban, ki játszik is – homo ludens – a szakmában, a
köznapokban. De hát ezt hoztad hazulról, ezt erõsítette
meg benned minden iskolád, régi és új, és a könyvtár
türelmes gyakorlata: ezt a könyves humanizmust, ahogy
kedvelt Itáliád földjén megfogalmazták hívõ és hitetlen
istenkeresõk.

Kilencvenkettõben, ahogy az elsõ napokat a könyv-
tárban töltöttem, messzirõl jött, rákérdeztél, tetszik-e a

feldúlt jegyzetek rendezése, hát persze, hogy gondjaim
voltak, láttad, és segítettél.

És késõbb, felelõsökként, persze vitatkoztunk, mond-
tuk eleget, hogy az újak miért nem ismerik meg a
házat a raktártól az olvasóteremig, az érkeztetéstõl a
szolgálatig, hogy lássák, hogy tudják, minek a tetején
ülnek, mirõl beszélnek, mire számíthatnak. Hogy hagy-
juk õket, hogy idõ kell nekik, hogy a sajátjukká váljon
a ház, mert nemcsak azt kell átélni, hogy a nemzeti
könyvtárban dolgozunk, hanem hogy ez felelõsség és
munka. Mert csak a jól ismert hagyomány tart meg,
csak az átélt hagyomány erõsít meg, belakható vilá-
got, dolgozható munkahelyet ez teremt, magához ma-
gadból kiemelve magává ez alakít.

S utóbb is, milyen fontos, hogy kimondassék, a
könyvtárosság sem lehet puszta technika, meg munka-
szervezés. Hiszen a technikafüggõ, gépesített informá-
cióüzletnek semmi köze már mihozzánk. Ki veszi észre,
hogy egy megtalált verssorban egy egész világegyetem,
egy egész délután sûrûsödik össze? Hová hajtja fejét a
hangya?

Olyan könyvtáros lettél, tanárnõ, akirõl tudjuk, hogy
bátran olvas, és alaposan ismeri tárgyát, és aki úgy ad
útmutatást, hogy a kérdezõt elvezeti a válaszig, de
ráhagyja a ráismerés megnyitó örömét. Nem tolakszik,
legfeljebb egy kis kacska virágot rajzol a kérõcédula
szélére. Megünneplésként.

Hirtelen nem is tudnám megmondani, hogy a kér-
dés tárgyának tisztelete vagy a kérdezõ iránti elkötele-
zettség fontosabb-e neked.

Hibiszkusz és gránátalma hajtott a szobádban.
A külsõ-formális elismerés, tudjuk, mindig késik.

De tudod te is, hogy a hagyomány elõhívja, felmutatja
hagyományozóját. S az leválik akkor minden gáncsról,
holmi politikáról.

Tanítottál. És a fõiskolán a tanítványok mennyire
ismerték a mindig kihegyezett és színes ceruzákkal ja-
vító tanárnõ pontosságát, az odafigyelés türelmét, és
el is várták utóbb, mert megszokták, hogy „alkotni
vagyunk, nem dicsérni”. Mert megtanulhatták, hogy
„erõsebbek vagyunk gyönge életünknél”.

Múlunk. S te is látod õket, mind, akik egyre mennek.
Tibor és Géza, Mátyás és most Laci is elment.
Búcsúzunk tõletek.
Köszönjük, hogy veletek lehettünk.
És íme, az itt egymásra köszönõ könyvtáros és olvasó

barátok tétovasága mintha figyelmeztetés lenne: vajon
figyelünk-e, vigyázunk-e egymásra, vajon tudunk-e iga-
zán és hittel odafordulni egymáshoz, meghallgatjuk-e
a másikat, ha egyszer tudjuk, hogy csak ez tart meg,
ha egyszer tudván tudjuk, hogy csak ez lendíti, ez
élteti tovább közös vállalásunkat, a könyves huma-
nizmust?

Látod, nagyon nehéz megtalálni azokat a szavakat,
amelyek pontosan kifejezhetnék a mi érzéseinket most,
amikor elbúcsúzunk tõled, és nagyon nehéz megtalálni
azokat a szavakat, amelyekben elbújva, felvillanva, talán
megint eltûnve, bújócskázva ránkhagyod magad.

Menj békével…
Menj békével.
Maradj velünk.

Tüske László
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„Ahány ember, annyiféle
csodálatos világ”
Társadalmi integrációt segítõ mûvészeti
foglalkozások a hátrányos helyzetû
és fogyatékkal élõ gyermekek számára
a FSZEK Lõrinci Nagykönyvtárában

Az integrált nevelés, foglalkozás egyik színtere a
gyerekkönyvtár. A könyvtár elõnye az iskolával
szemben, hogy játékos ismeretszerzési lehetõsé-
get kínál, a gyermeknek nem kell mérhetõ telje-
sítményt nyújtania. A könyvtáros a gyerekkönyv-
tárban olyan légkört tud teremteni, ahol fogyaték-
kal élõ meg ép gyerekek együtt válhatnak olva-
sóvá, könyvtárhasználóvá, és szabadidejük tartal-
mas eltöltésében is segít. A közös tevékenység
keretében megismerhetik egymást, az épek meg-
tapasztalják, hogyan fogadják el kortársuk más-
ságát, a hátrányos helyzetûek beilleszkedési za-
varai, gátlásai csökkenthetõk. Közösségteremtõ
hatásuk van.

Eme elég hivatalos leírás után nézzük meg,
hogy is mûködik ez a gyakorlatban. Egy idõ után
úgy éreztem magam, mint a jó pap, aki vizet
prédikál és bort iszik. A témában már levezettem
egy konferenciát a Magyar Könyvtárosok Egye-
sülete (MKE) Gyerekkönyvtáros Szekció kereté-
ben Sárospatakon, a tavalyi miskolci vándorgyû-
lésen errõl szólt a szekcióülésünk, az ELTE-n és
Mezõtúron nagy sikerû elõadássorozatot szervez-
tünk a kulturális miniszterrel jelenlétével. Szóval
sok-sok szellemi táplálékot kaptam, biztatást, erõt,
tanácsokat. Fõképp Kucska Zsuzsa mondata dol-
gozott bennem, hogy mekkora felelõsség ez, és
ha egyszer belekezd az ember lánya, akkor foly-
tatni kell, mert nem lehet magukra hagyni õket
egy idõ után a mézesmadzaggal.

A lelkesedés mellé persze kell még egy zsák
pénz is, fõképp ebben a témában, hiszen itt nem
lehet akármit tenni, csakis igényes és színvonalas
programokat érdemes tervezni. A Fogyatékos
Gyerekekért Közalapítvány pályázata nem volt
kispályás, többször és többen rámkérdeztek, ami-
kor papírjaim fölött görcsöltem, hogy igazán aka-
rom-e én ezt. Akartam! És lõn siker, bekerültünk

a 32 nyertes pályázó közé. Minden formai, szak-
mai, pénzügyi és egyéb tekervény stimmelt.

No, akkor lessünk a kulisszák mögé! Mint a
cím is sugallja, itt mûvészeti, hagyományõrzõ
foglalkozásokról lesz szó, de azért elég speciális
formában. Miután úgy éreztem, hogy még elég
elméleti síkon mozgok ebben a témában, segítõ-
társnak hívtam a kerületben dolgozó logopéduso-
kat, fejlesztõ és gyógypedagógusokat, továbbá
Túri Ritát, aki a maga nemében egy csoda. Gyö-
nyörûen énekel népdalokat, hegedül, táncol, játé-
kokat tanít. Ehhez még hozzáadtam a 15 éves
kézmûves múltamat és néprajz szakomat. Ez az
egyveleg elég sikeresen gurult tovább az év so-
rán.

Hullámok, falevelek játéka

A gyerekek találkozhattak Hományi András

költõvel, aki saját verseit adta elõ megzenésítve.

Közhírré tétetik – PostánkbólKözhírré tétetik – PostánkbólKözhírré tétetik – PostánkbólKözhírré tétetik – PostánkbólKözhírré tétetik – Postánkból
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A több helyrõl érkezõ, fogyatékkal élõ és ép
gyerekek ismerkedésére kitûnõ alkalom volt a
közös énektanulás, beszélgetés a költõvel. Miu-
tán nyilvános programként hirdettük meg, annyi-
an jöttek el könyvtárunkba, hogy még a lépcsõn
is ültek. A jó hangulatot tovább mélyítette a kö-
zös rajzolás, festés, ahol a versek adta élménye-
ket örökítették meg. A legnagyobb természetes-
séggel vegyültek el egymás között és ültek egy-
egy asztalhoz. Megdöbbentõ élmény volt egy
kisfiú, aki egy órán keresztül festett egy rajzlapot
világoskék temperával. A mû igazából semmit
nem ábrázolt, mert a munka végére megtelt a
rajzlap minden szeglete. Óvónõje szerint maga az
újfajta, aprólékos mozgás kötötte le minden gon-
dolatát, még sosem festett. Õ egy hiperaktív kis-
gyerek volt. A festés közben Rita népi gyerekda-
lokat énekelt, és magát kísérte hegedûszóval. Jó
volt a rajzolás közben énekelni.

Mindszentek napja, fonó

Beszélgettünk a fonó szokásairól, a Márton nap
eredetérõl. Rita libás dalokat tanított, és körjáté-
kokat játszottunk. Megismerkedtünk a körmöcs-

kével, ami régi népi gyerekjáték, fonóeszköz.
Verseny indult, hogy ki tud hosszabbat fonni.
Monoton mozgás, és hamar lehet sikerélmény,
ami fontos szempont.

Luca napja, karácsonyi ünnepkör

Rita férje is eljött, aki szintén zenész, méghoz-
zá népzenész. Igazi karácsonyt idézõ hangulatot
teremtettek. András megmutatta a kecskedudát és
mûködését a gyerekeknek. Mindig nagy öröm-
mel vették a program során, ha hangszerekkel
ismerkedhettek, megfoghatták, megszólaltathatták
õket.

A gyerekek közül kiválasztott „gazdasszo-
nyokhoz” érkeztünk Luca-napi köszöntõkkel, éne-
kekkel. A betlehemezés minden gyereket meg-
mozgatott. Elõször szégyenlõsen ódzkodtak a
szerepek miatt, de amint elõkerültek a kellékek,
azonnal jelentkeztek Mária, József és a pásztorok
szerepére. A kis csillagos fejdíszek pedig sok
kislányt változtattak angyallá. Pillanatok alatt át-
léptünk a betlehemezés világába. Egy nagyon
szép karácsonyi dal megtanulásával, éneklésével
kívántunk boldog ünnepeket egymásnak. Szalmá-
ból és csuhéból karácsonyfadíszeket is készítet-
tünk az ünnepre.

A logopédusok szerint a betlehemezés még
sokszor visszaköszönt a foglalkozásaikon, videó-
ra is felvették, és sok új szót tanultak általa.

Újévkezdõ köszöntõk, vízkereszt,
háromkirályjárás

Az új évben is nagy örömmel találkoztunk,
már nagyon vártuk. Újévi köszöntõk tanulásával
nyitottunk. A háromkirályjárásnál megint húzó-
dozás volt a szerepeknél. (Ezek a gyerekek nehe-
zen vállalnak nyilvános szereplést, talán a kudarc-
élménytõl tartva.) Ahogy elõkerült a három koro-
na és a csillag, vonzása mégsem hagyta õket
békén, máris volt jelentkezõ. Jutalmul megpen-
gethették Rita hegedûjét, míg a többiek tapssal
járultak hozzá az improvizatív zenekari mûhöz.
Miután ebben a hónapban fontos a varázslás szo-
kása, sámánkötelet készítettünk sámánfonóval. A
hiedelem szerint az így készült kötél sose szakad
el, és az együttlévõk összetartozását jelképezi.
Minden gyereknek, de különösen a fogyatékkal
élõknek nagyon fontos a valahová tartozás érzé-
sének megtapasztalása.
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Balázs-járás, farsangi szokások

A Balázs-járás népszokásának kellékei a püs-
pöksüveg, a papírcsákó és a fakard. Most a fiúk
kerültek elõtérbe. A farsangról már sokat tudtak.
Kiemelten a busójárás szokásáról beszélgettünk,
miután ebben az évben magam is megtapasztal-
hattam a mohácsi eseményeket.  Rita farsangi
köszöntõket, dalokat tanított. Álarckészítéssel
zártuk a programot. Mindig nagy türelemmel és
kreatívan kapcsolódtak be a kézmûves foglalko-
zásokba, és a dicséret szárnyakat adott.

Virágvasárnap, kiszebaba-égetés,
-vízbevetés, húsvéti ünnepkör

Húsvétra készülvén böjti körjátékokat tanítot-
tunk, majd kiszebabát készítettünk, vagyis felöl-
töztettünk egy seprûnyelet. Nagy lelkesedéssel
adták fel a bábra a ruhadarabokat. Beszélgettünk
a húsvéti jelképekrõl, a tojás szimbólumáról.
Persze a daltanulás se maradt el, és Rita hegedûje
megint közkézbe került. A programot tojásfestés-
sel, tojástartó készítésével zártuk.

„Aranyos pillangó” versmondó
verseny

Ez a programunk már hagyományteremtõnek
tekinthetõ. 2004 áprilisában a kerület logopédiai
szakszolgálatával közösen versmondóversenyt
hirdettünk beszédfogyatékos gyerekeknek. Akkor
nagy visszhangja volt, sokan támogatták az új-
szerû ötletet, de több volt a kétkedõ, kritikus
hozzáállású pedagógus. Azt kérdezgették, hogy
vajon mire jó ez az egész. Az eltelt egy év a
kétkedõket is meggyõzte, hogy fontos volt. A
gyerekek közül sokan nyitottabbak lettek az ak-
kori siker hatására, és sokat fejlõdött a beszéd-
technikájuk.

A mostani versenyre háromszor többen jelent-
keztek, mint tavaly. Egy idõben két helyszínen
folyt a versmondás, az eredményhirdetést, jutal-
mazást pedig együtt tartottuk. Szinte minden gye-
rek rajzolt is a verséhez, nagy sikert arattak a
nézõk körében a kedves rajzok. Az emléklapok,
oklevelek mellé sok ajándék is járt, senki nem
ment el üres kézzel. Videofelvételek is készültek,
a logopédusoknak jó segédanyag lesz a foglalko-
zásaikhoz. Azt is összevethetik, hogy melyik
gyerek mennyit fejlõdött.

Sárkányölõ Szent György napja

A lovagok mindig nagyon érdeklik a gyereke-
ket, most Szent György tetteirõl beszélgettünk, és
a lovagi életmódról, a fegyverzetrõl. Miután ez a
nap az állatok kihajtásának a napja is, párosítot-
tuk az állatokat és az õrzõjüket. Lassan ugyan, de
csak gazdára találtak az állatok – ismeretlenek
voltak ezek a szavak a mai gyerekeknek. Tavaszi
dalokat tanultunk, körjátékokat játszottunk, és
sárkányt készítettünk.

*
Hát itt a vége, fuss el véle… A tapasztalás:

még szorosabb és újabb munkakapcsolatokat
építettünk ki a kerületben dolgozó logopédu-
sokkal, speciális területeken dolgozó pedagó-
gusokkal.

A gyerekekben tudatosult, hogy a könyvtár-
ba bármikor jöhetnek, mert itt szívesen látjuk
õket, és egy olyan, elfogadó környezet ez, ahol
biztonságban vannak. Bennük szerencsére még
nem alakultak ki azok a sztereotípiák, amelyek
a felnõtteket jellemzik, így a legtermészetesebb
módon rajzolt, játszott, dalolt, kézmûveskedett
együtt ép és fogyatékkal élõ. A versmondó
versenyen érzõdött ez a legjobban, azon, hogy
milyen erõvel tudtak drukkolni egymásnak. A
foglalkozásokra alapvetõen az elfogadás és a
segítõkészség volt jellemzõ. Folyamatosan kér-
dezik, hogy mivel és mikor folytatjuk, mert már
jönnének.

Szeptembertõl újra itt! Nagy könyv a drámape-
dagógia, euritmia, mozgás- és zeneterápia, örömtré-
ning eszközeivel. Már a pénz is megvan rá!

Budavári Klára

A Bod Péter Társaság
nyolcéves terve
(2005–2012)

Levél a társaság tagjaihoz
és az érdeklõdõkhöz

Háromszéki köszöntõvel kezdjük levelünket.
„Itt az új év. Új jót hozzon!
Régi jónktól meg ne fosszon!
Hogyha új jót nem is hozhat,
Vigye el a régi rosszat!”
Új tanévhez érkezünk. Elszaladt egy év, ro-

han felénk a következõ. Mi, akik e sorokat olvas-



  Könyvtári Levelezõ/lap • 2005. júl ius • 23

suk, álljunk meg néhány percre és örüljünk az
utóbbi öt év azon napjainak, melyet társaságunk-
kal tölthettünk.

Az új évre jó eredményt hozó tevékenységet,
értékes, erõt adó pihenõ órákat, sok barátságos
emberi kapcsolatot kívánunk!

Valamennyi támogatónknak, különösen tagtár-
sainknak Babits Mihály szavait küldjük az eset-
leg nehéz órákban, „bukdácsolás” közben: „Az
írástudó is (...) szegény vándor, magánéletében:
de õ egyszersmind kalauz. Neki is bukdácsolnia
kell, s kerülgetni az akadályokat jobbra és balra:
de õ egyszersmind vállalta azt a tisztet, hogy
folyton szem elõtt tartja a Csillagot. Õ is tudja,
hogy a Csillag elérhetetlen. De mégiscsak a Csil-
lag az, ami e földi utakon irányt jelez. Az (...)
írástudó (...) nem avval lesz árulóvá, ha lába nem
megy egyenesen a Csillag felé, melyre ujja mu-
tat. Az árulást akkor követi el, ha nem is mutat
többé a csillagra. Léptei magánügyek; de szava-
iért és útjelzéséért felelõs a világnak, melynek
kalauzává szegõdött.”

Mellékeljük a nyolcéves, 2012-ig szóló vázla-
tos tervünket.

Kérjük tagjainktól a további folyamatos akti-
vitást és pártolóinktól alkalmanként az anyagi-
szellemi támogatást. Örömmel fogadjuk javasla-
taikat, melyekkel kiegészítik a tervünkben felso-
roltakat. A következõ nyolc évben is tegyük a
dolgunkat Reményik Sándor szavaival:

„Dagadnak benned árvizes erõk,
Zúdulna niagarás zuhatag:
Elégedj meg, ha megtöltesz belõle
Kristálytiszta vízzel egy poharat.”

(Ahogy lehet)
A társaság célja az alapítás óta változatlan. Az

egyes témakörökkel mások és mások foglalkoz-
nak, a konferenciákon vagyunk együtt mindannyi-
an. Tervünk megvalósításához együtt kívánunk
mûködni az egyéni támogatóinkon kívül az Ol-
vasókörök Országos Szövetségével, a Budapesti
Pedagógus Szakmai Szervezettel, a Magyar
Könyvtárosok Egyesületének csoportjaival: Olva-
sószolgálati Szekció, Társadalomtudományi Szek-
ció, Könyvtárostanárok Egyesülete szervezeteivel is.

Az alábbiakat tervezzük.
1. A Bod Péter konferenciákon minél többen részt
veszünk, feladatot is vállalunk. A három erdélyi
település lelkészével és budapesti támogatóinkkal
abban állapodtunk meg, hogy az alábbi évre és
helyre hirdetjük meg a tudományos üléseket:

2006 Olthéviz
2009 Magyarigen
2012 (Bod Péter születésének 300. évforduló-

ján) február: Budapest, nyár: Csernáton
2. Bod Péter és kora címmel további elõadásokat
tervezünk az elõadók igénye szerint a konferen-
ciák közötti években. Kapcsolatot tartunk továbbra
is az MTA Irodalomtudományi Intézete, az
OSZK, a PIM, az ELTE és az erdélyi intézetek
vezetõivel, munkatársaival.

3. Bod Péter kéziratainak rendezésére, kiadá-
sokra javaslatot adunk. (Az elhangzott elõadások
szövege, a Bod család kutatási eredményeinek
leírása, a könyvtárostanárok pályaképe, a Bod
Péter Társaság húszéves történetének összeállítá-
sa 2010-re, Bod bibliográfia stb.)

4. További „Bod-utakat” tervezünk Muszka

Erzsébet szervezésével.
5. Az olvasáspedagógia területérõl a 15–20

évesek szokásaival, fejlesztési lehetõségeivel ki-
emelten foglalkozunk Oporné Fodor Mária ve-
zetésével. Kapcsolatot tartunk az OPKM, az OPI
és a HUNRA munkatársaival.

Szükség szerint foglalkozunk a könyvtáros-
tanárok munkájával, a könyvtárhasználatra neve-
léssel. Kis könyvtárpedagógiai csoportunk foly-
tatja tevékenységét.

A Bod Péter versenyt kiterjesztjük határain-
kon kívülre. Ennek a témának a vezetését Zsol-

dos Jánosné tagtársunk vállalta, a nyíregyházi Köl-
csey Ferenc Gimnázium igazgatójának, Kalucza

Lajosnak és munkatársainak segítségével.
Ugrin Gáborné

a BPT elnöke

„Minden ember király!”

A társadalmi esélyegyenlõség
megteremtésének eszközei a

mezõtúri városi könyvtárban*

„Az életnek értéket csak a szolgálat adhat, amellyel
az emberek ügye felé fordulunk”– meggyõzõdé-
sem, hogy Márai Sándor ezen gondolata nagyon
sokunknak vált szakmai hitvallásává a mezõtúri

* Az éjjel-nappal könyvtár! A könyvtár a jövõ! címû
mezõtúri konferencián elhangzott elõadás rövidített vál-
tozata
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Móricz Zsigmond Könyvtár és Közösségi Ház-
ban.

Ezzel együtt valljuk, hogy minden ember ki-
rály, akit szakmailag jól felkészülten, elõzékenyen,
szeretettel, empátiával kell szolgálni.  Munkánk-
ban nagyon fontos a szolgálat mindenekfelettisége,
a szerénység, az emberi tartás, a munka becsüle-
te, a mások iránti érdeklõdés, a nyitottság.

Ki mindenki és mi minden segíti ezt a folya-
matot könyvtárunk, integrált intézményünk eseté-
ben? Mindenekelõtt a közel kilencvenezer egy-
ségnyi dokumentumállomány, melynek frissen
tartásához, korszerûségéhez, folyamatos fejlesz-
téséhez a felkészült szakmai kollektíván túl rend-
kívül fontos a kultúrabarát önkormányzat könyv-
tár iránti elkötelezettsége, a biztonságos mûkö-
dést ösztönzõ jogi környezet. Hiszen mindannyi-
an tudjuk, milyen jelentõségû az 1997. évi CXL.
törvény megszületése és a hozzákapcsolódó jog-
szabályok bevezetése.

Még ma is rácsodálkozik némelyik gondos
szülõ, hogy a 16 éven aluliak díjmentesen vehe-
tik igénybe szolgáltatásainkat. Milyen könnyebb-
ség azt mondani az olvasónak, hogy ha a keresett
mû nincs meg az – egyébként gazdag tartalmú és
jól szervezett – állományunkban, egy héten belül,
díjmentesen beszerezzük egy másik könyvtárból
az Országos Dokumentumellátási Rendszer se-
gítségével.

Látványos fejlõdést hozott az érdekeltségnö-
velõ pályázat bevezetése. Óriási segítség volt az
elmúlt években, hogy számítógépparkunk több
mint felét az országos telematikai fejlesztési prog-
ramok segítségével tudtuk beszerezni. Hangsú-
lyozni kell az internet szerepét az információhoz
jutás esélyeinek növelésében.

Látogatóink nagy-nagy örömére mi is kedvez-
ményezettjei voltunk az egy éven át tartó ingye-
nes internethasználatnak, ehhez kapcsolódóan
közel száz fõ sajátította el segítségünkkel a világ-
hálón való barangoláshoz szükséges alapismere-
teket.  Könyvtárunk is EU-alközponti szerepet
kapott, tõlünk is hívható az ingyenes EU-forró-
drót, felhasználóink információs esélyei ezáltal
jelentõsen növekedtek.

A rendelkezésre álló feltételrendszer teljesítõ-
képességét meghatványozza kollégáink szakmai,
emberi elkötelezettsége, találékonysága, kreativi-
tása és az a széles körû társadalmi bázis, mellyel
nagyon jó kapcsolatot alakítottunk ki az elmúlt
évtizedben.

A nívós mûvészeti tevékenységet folytató cso-
portok mellett intézményünk ad otthont a moz-
gássérültek közel háromszáz tagú egyesületének,
a nagycsaládosok egyesületének, a nagyothallók
és csökkentlátók irodalmi klubjának, a nyugdíja-
sok közösségeinek, akik egyéni szociális problé-
máik képviseletéhez, szabadidejük tartalmas el-
töltéséhez egyaránt segítséget igényelnek és kap-
nak. Igaz, csak az udvari bejáraton át, de megol-
dott a kerekes székkel közlekedõk intézményhasz-
nálati lehetõsége is. Könyvtárunk is beszerzi az
öregbetûs könyveket, és hangos könyvekkel, ér-
tékes szépirodalmi kazettákkal rendelkezünk. Ter-
veink között szerepel a helyi újság hangos válto-
zatának megjelentetése is.

A pozitívumok mellett 18 ezer lakosú váro-
sunkban is jelentõs a társadalmi hátrányokkal
küzdõk tábora. Nagy a munkanélküliség, a ci-
gány lakosság száma erõteljesen közelíti a tíz
százalékot, érzékelhetõk a gazdasági szegénység
tünetei is. Könyvtárunk az alapszolgáltatásokon
túlmenõen is igyekszik segítségükre lenni. Éve-
ken át bentlakásos olvasótábort szerveztünk ci-
gány gyermekek számára, az elmúlt évben a Vö-
röskereszt helyi szervezetével összefogva tettük
ezt, bejárós formában. Intézményünkben mûkö-
dik a ROM-ART nevet viselõ, a cigányság népi
kultúráját ápoló több mûvészeti ágat magában
foglaló gyermekközösség. Gyermekkönyvtárunk
használói között is számottevõ a roma kisebbség
képviselete, magatartási, viselkedési problémák-
kal e közegben ritkán találkozunk.

Gyermekkönyvtárosaink decemberben hagyo-
mányosan gyûjtõ mozgalmat hirdetnek megunt
játékokért, könyvekért – kérésük mindig szíves
fogadtatásra talál, a rászorulókhoz a családsegítõ
szolgálat és a Vöröskereszt segítségével juttatják
el az ajándékokat.

Szoros az együttmûködésünk a Református
Általános Iskola eltérõ tantervû osztályaival, a
Katolikus Általános Iskola Kálász közösségével,
részükre biblioterápiás foglalkozásokat tartunk.
Könyvtárosaink alkalmanként az idõskorúak nap-
közi otthonainak lakóit is felkeresik hasonló szol-
gáltatással.

Milyen egyéb lehetõségeink vannak még az
egyenlõ esélyek nyújtásában, különösképpen a
gyermekek irányában? A mi filozófiánk az, hogy
a gyermekkönyvtár a gyermekek számára legyen
versenyhelyzetektõl, kényszerektõl, feszültségtõl
mentes menedék, biztonságos, támogató otthon,
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ahol nem kell tétre teljesíteni s bele lehet feled-
kezni a játékba, az olvasásba. Alkalmanként be
lehet települni éjszakára is (esély az egy-két na-
pos „táborozásra”) a könyvtárba, ahol meg lehet
fejteni, át lehet élni a legkülönfélébb titkokat,
könyvtári expedíciót lehet játszani. Ez az Éjjel-
nappal könyvtár nevet viselõ, rendkívül népszerû
„projektünk”. Nagyon kedvelt a gyerekek köré-
ben a „Gyalogolni jó!” program is, melyet a vá-
ros és környéke felfedezésére szervezünk, irodal-
mi körítéssel.

Amire nem kell pályáznunk, ami nem függ
mástól, csak tõlünk, könyvtárosoktól, az a gyer-
mekek fenntartásnélküli, feltétlen szeretete, a
meghitt, õszinte, barátságos légkör állandó bizto-
sítása. Hiszen minden ember király, akinek ala-
nyi jogon jár a meghitt beszélgetés, a törõdés, az
együttérzõ figyelem.

Az olvasás népszerûsítése, a könyvtári progra-
mok, szolgáltatások ajánlása érdekében folyama-
tosan igénybe vesszük az intézményi keretek
között mûködõ helyi sajtó (újság és televízió)
nyújtotta nyilvánosságot. A nagy könyv program-
hoz kapcsolódva már februárban elindítottuk a
legkedvesebb olvasói könyvélmények közreadá-
sát a lap hasábjain. Sokat remélünk ettõl a „köny-
ves” évtõl, olvasóköröket, kisközösségek újjászü-
letését, új könyvtárlátogatókat.

Szûcsné Boldog Mária

Szómûvész a közgázon

Parti Nagy Lajos
multimédiás felolvasóestje

A Budapesti Corvinus Egyetem Központi Könyv-
tára az elsõk között csatlakozott A nagy könyv
projekthez. A regények versenyét a szavazás fo-
lyamatos népszerûsítése mellett irodalmi rendez-
vényekkel is támogatjuk. Olyan rendhagyó iro-
dalmi esttel akartunk kezdeni, amely közel áll –
a zömében fiatalokból álló – olvasóink ízlésvilá-
gához. Egyre népszerûbbek azok az irodalmi ren-
dezvények, melyek a felolvasás alatt – vele szer-
vesen összekapcsolódva – a szöveggel párhuza-
mosan vizuális élményt is adnak (kivetítõ, VJ),
sõt zenei és egyéb hangeffektusok is színesítik a
látható-hallható irodalmat (DJ).

Nem egyszerû felolvasóestet szerveztünk
ezért, hanem – talán meglepõ módon – olyat,
ami felhasznál zenét és képeket a költõi mon-

danivaló tolmácsolásához, felerõsítve az embe-
ri szó erejét.

A nagy sikerû multimédiás felolvasóestet má-
jus 25-én valósítottuk meg. Parti Nagy Lajos
Hõsöm tere  címû regényébõl olvasott fel a ter-
met zsúfolásig megtöltõ vendégek – nagy több-
ségben fiatalok – ovációja közepette.

Parti Nagy Lajos sikere nem meglepõ, hiszen
õ a magyar irodalom egyik legnagyobb szómûvé-
sze, ezzel a megalapozottan kitüntetõ címmel a
most zajló Wiesbadeni Irodalmi Napokon Ester-

házy Péter – éppen a Hõsöm tere német nyelvû
bemutatóján – nevezte a szerzõt.

Hogy mi a Hõsöm tere multimédiába csoma-
golva? Fantasztikus szatíra, groteszk thriller: ga-
lamb-mátrix a közgáz könyvtárban. Jobbra nézel:
kolibripitbull, balra fülelsz: Tubica Cézár. Köz-
ben szól a jazz és az elektronika, mikor milyen
volt a talpalávalót húzó dj kedve. Aki nem járt a
Nemulaschon vagy nem olvasott még Parti Na-
gyot – például ezt a 2000-ben megjelent regényét
–, most megnézhette (maga, magát). Együtt néztük,
hallgattuk, hogy közben mi mi mi mi mi mi mi
mozog abban a bizonyos zöldleveles bokorban.

A felolvasóestet a könyvtár konzultációs öve-
zetében rendeztük meg, ahol már áprilisban külön
olvasósarkot hoztunk létre, itt helyeztük el A nagy
könyv szavazólapjait és szavazóládáját is. A
promóciós anyagok mellett a (könyvtárunkban
meglévõ) TOP 100/TOP 12 könyvei is helyet
kaptak. A szépirodalmi olvasóhely beilleszkedett
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a szakolvasók közé, és egyre többen töltik a ta-
nulás, kutatás közötti pihenõidõt a regények la-
pozgatásával. Nem véletlen, hogy Molnár Emõ-

ke, egyetemünk húszéves hallgatója nyerte a TOP
12 szavazás során a Magyar Nagylexikon Kiadó
által felajánlott 19 kötetes Nagylexikon-sorozatot.

A rendhagyó irodalmi bulira a könyvtári és az
egyetemi honlapon, A nagy könyv weboldalán, a
Litera irodalmi portálon hívtuk fel a figyelmet, és
a levelezõlistákon keresztül hívtuk meg az érdek-
lõdõket: a Budapesti Corvinus Egyetem minden
hallgatóját és oktatóját, a könyvtárak munkatársa-
it, a József Attila Kör, valamint a Szépírók társa-
sága tagjait.

Készítettünk a programsorozat színvonalához
illõ meghívókat, szóróanyagokat, saját plakátok-
kal is népszerûsítettük a rendezvényt (az egyetem
területén, a környéken, elsõsorban a Ráday utcá-
ban, valamint az Írók Boltjában). A programról a
Litera helyszíni beszámolót közölt, az esemény-
rõl dvd-felvételt és fotókat is készíttettünk.

Bízunk benne, hogy az õszre tervezett progra-
munk sikere hasonló lesz. Ezt a 12 nyertes re-
gény és a közgáz sikerlisták köré szeretnénk szer-
vezni, de ennek részletei természetesen ma még
nem publikusak. Most nyár van, a szabadságok
ideje, és reméljük, hogy minden vakációzó visz
magával egy jó könyvet is az útra. Ha néhányu-
kat erre a közgázon szerzett élmény inspirálta,
akkor érte el igazán munkánk a célját.

A rendezvény a Nemzeti Kulturális Alapprog-
ram és a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztéri-
uma támogatásával valósult meg. Elõadták: Parti
Nagy Lajos, hangaláfestõk: Sanyi (zenék) és Atesz
(hangtechnika), vizuális kíséret: Lee Unflyable és
Iris Lemonade (video).

Bevezetés
a szépirodalomba…

Kortárs irodalmi vetélkedõ
középiskolásoknak

Könyvtárunkban már hagyománya van annak,
hogy kortárs irodalmi vetélkedõt szervezünk kö-
zépiskolai tanulók számára. Immár negyedik al-
kalommal mérték össze tudásukat 2005. május
31-én a középiskolák tanulói, az ünnepi könyv-
hét keretében.

Mi motivált bennünket abban, hogy ilyen jellegû
vetélkedõt szervezzünk? Ennek sok és összetett oka
van; a teljesség igénye nélkül álljon itt néhány:
• A szépirodalom olvasásának háttérbe szoru-
lása.
• A kortárs irodalomtól való idegenkedés.
• Szûkebb hazánkban, Békés megyében kitûnõ
írók, költõk jelentetik meg jobbnál jobb kötetei-
ket (Kántor Zsolt, Grecsó Krisztián, Závada Pál,
Kiss Ottó, Kiss László), tehát vannak, akikre fel
kell hívni figyelmet.
•  Megyénk kiváló irodalmi folyóirattal büszkél-
kedhet (Bárka).
• A könyvtárnak éppúgy feladata a szépiroda-
lom közvetítése, mint a praktikus információk
eljuttatása.

A tapasztalatunk az, hogy a diákok nagyobbik
része nem olvas szépirodalmi mûveket, vagy ha
igen, akkor inkább csak kötelezõ olvasmányokat
(tisztelet a kivételnek). Azt gondoltuk, hogy ezen
változtatni kell, rá kell irányítani a figyelmet a
friss irodalmi alkotásokra, meg kell keresni azo-
kat a pontokat, amelyek segítségével kellõen
motiválhatók a gyerekek. Két ilyen motivációs
pontot gondoltunk: egyrészt a szûkebb hazánk,
megyénk irodalmi életével kell megismerkedni-
ük, másrészt a vetélkedés jó forma arra, hogy az
elolvasott mûvek belsõ értékké váljanak, további
izgalmat fejtsenek ki.

Így felvettük a kapcsolatot a Bárka címû iro-
dalmi, mûvészeti és társadalomtudományi folyó-
irat fõszerkesztõjével, Elek Tiborral, aki megörült
a felvetõdött ötletnek és vállalta, hogy õ és a lap
munkatársai zsûrizni fognak. Ezáltal olyan érde-
kes helyzet állt elõ, hogy az olvasás élménye
mellett a diákok találkozhattak a mûvek szerzõi-
vel, ami szintén nagy élményt jelentett, jelent a
számunkra.
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A versenyen háromfõs csapatok vesznek részt.
A vetélkedõ általában négy részbõl tevõdik össze.
A diákok kitöltenek egy 10–15 kérdésbõl álló
feladatlapot, melyen a Bárka címû lapról való
ismeretek, egyes írók, költõk életrajzi adatai, az
elolvasandó mûvekkel kapcsolatos kérdések sze-
repelnek. Ezt a feladatot villámkérdések követik,
majd az irodalmi mûvek alapján nagy, átfogó ér-
telmezéseket fejthetnek ki a csapatok. A verseny-
feladatok között szerepel könyvajánlás írása is,

ennek stílusát a gyerekek maguk választ-
hatják meg: fülszöveg, levél, tudományos
jellegû stb.

Az eredményhirdetés után megebédel-
tünk, majd egy rövid városnézés követke-
zett. Délután három órakor kezdõdött a
Bárka irodalmi délután, mely már teljesen
nyilvános rendezvény volt, városunk lakó-
inak részvételével.

Befejezésül néhány, a versenyzõktõl
származó vélemény:
„Jövõre is szívesen részt veszünk a verse-

nyen. A legjobb az volt, hogy a zsûri tagjai azon
költõk és írók voltak, akiknek mûveit közelebb-
rõl is megismerhettünk. Korrekt kérdéseket állí-
tottak össze.” Vagy: „Barátságos és közvetlen
volt, jövõre is részt szeretnénk venni a versenyen.”

Palkó Lajosné

könyvtárigazgató
Népek Barátsága Közmûvelõdési

és Iskolai Könyvtár
Battonya (Békés megye)

A 2005. évi gyõztes csapat
(Erkel Ferenc Gimnázium, Gyula)



28  • Könyvtári Levelezõ/lap • 2005. június

Külhonból jelentjükKülhonból jelentjükKülhonból jelentjükKülhonból jelentjükKülhonból jelentjük

Írországban jártunk

2005. május 3. és 14. között könyvtárszakmai
programmal egybekötött írországi úton vettünk
részt, melyet az O.S.C.A.R. (Open Scientific
Cultur all-Hungarian Reunion) Szakmai Turiszti-
kai Egyesület vezetõjével, Molnár Zoltánnal kö-
zösen szerveztünk.

Az úti cél Írország volt, de odáig autóbusszal
eljutni több ezer kilométer utat jelent Ausztrián,
Németországon és Franciaországon át, majd át-
kelve a csatornán is még csak Nagy-Britanniában
vagyunk. Angliát és Walest elhagyva háromórá-
nyi kompozás az Atlanti-óceánon, hogy a dublini
kikötõbe érve ír földre lépjünk. Két nap alatt tet-
tük meg a Budapest és London közötti utat.

Az egész napos londoni kiránduláson – Tower,
Tower-Bridge, Szent Pál katedrális, Hyde Park,
Kensington-palota, Buckhingam-palota, West-
minster apátság, Big Ben, Parlament – néhányunk
számára, mert nem mindenki ült fel rá, nagy él-
mény volt a London Eye (London Szeme). A
Trafalgar tér és még néhány nevezetesség megte-
kintése közben egy indiai konyha remekeit is
megízleltük.

Walesen keresztül folytattuk utunkat. Wales
gyönyörû. Ludlow olyan, mint egy kis ékszerdo-
boz, akárcsak Newtown. Útközben megtekintet-
tük a Betws-y Coed vízesést. Conwy elragadó
kisváros a várral, az ország legkisebb lakóházá-
val, egy szép, hatszázéves fogadóval, a templom-

kerttel. Nagy élmény volt a Llechenedd State
Caverns bányamúzeum is. Mindenütt hatalmas,
harsányzöld legelõk sárgavirágú bokorsövény
kerítésekkel, telis-tele bárányokkal. Walest elhagy-
va kompra szálltunk, és háromórás hajóút után
estére Írországban voltunk.

Az ír sziget 84 430 km2-ének 85%-a tartozik
az Ír Köztársasághoz, itt 3,9 millió ember él.
Fõvárosa Dublin. Az Egyesült Királyság részét
képezõ Észak-Írországot 1,7 millió ember lakja.
Mi Dublin környékét és az Ír Köztársaság közép-
sõ részét jártuk be. Dublinhoz nem messze, úgy-
nevezett „cottage”-okban, bérelhetõ házakban volt
a szálláshelyünk, Blessington Lake-nél. Ugyan-
azon a helyen töltöttünk hat éjszakát, és az olyan
volt, hogy ha sehova nem megyek Írországban,
csak ott maradok két hetig, azt is nagyon élvez-
tem volna. Fenn a dombtetõn mindennel felsze-
relt, kényelmes ház, dús, zöld rét legelészõ bárá-
nyokkal, alatta a hatalmas tó. Nagyon szép volt.
Innen indultunk minden reggel aznapi utunkra.
Megtekintettük Dublin nevezetességeit. A St.
Patrick’s Cathedral, a Dublin’s Castle, a Christ
Church Cathedral, a Four Courts, a Ha’penny
Bridge mellett a Guinness sörgyár és a Jameson
whiskeygyár meglátogatása is programunkban
volt. Igazi sör- és whiskeyszakértõk lettünk.
Voltunk a Nemzeti Múzeumban, a Postapalotá-
ban és jutott idõ arra is, hogy ki-ki kedve szerint
barangoljon a városban, a Temple Bar környé-
kén. A könyvtárszakmai napon a Trinity College
Old Library és Treasury, valamint a nemzeti

könyvtár meglátogatására került sor.
Ezúton mondok köszönetet Bobokné

Belányi Beátának – aki az ELTE
könyvtári tanszékének professzor-
asszonya és az egyetemen többünk-
nek tanára volt – a két könyvtár szak-
mai programjának elõkészítéséért. Õ
jelenleg kinn él Dublinban. Amikor
felvettem vele a kapcsolatot, azonnal
felajánlotta segítségét. Várt bennün-
ket a Trinity College fõbejáratánál,
végig tolmácsolt mindkét könyvtár-
ban. Nála nagyszerûbb vezetõnk nem
is lehetett volna a könyvtárakban,
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hiszen a fordítása mellé mindig hozzátette szemé-
lyes tapasztalatát, vagy összehasonlította az ottania-
kat a hazai helyzettel. Az 1592-ben alapított egye-
tem csodálatos, a világ legszebb könyvtárai között
számontartott Trinity College Old Libraryról és a
nemzeti könyvtárról nem írok részletesen, ugyanis
beszámolómhoz mellékelem a Bea által írt ismerte-
téseket ezekrõl a könyvtárakról. Azért nem hagyha-
tom szó nélkül, hogy a Trinity College-ban a Kellsi
Kódex (Book of Kells), a nemzeti könyvtárban
pedig a James Joyce kiállítás megtekintése mind-
annyiunk számára óriási élmény volt.

A két könyvtári program között került sor az
írországi magyar nagykövetségen tett látogatá-
sunkra. Ez a találkozó is Beáta segítségével és
közremûködésével jött létre, Balassa János nagy-
követ fogadta tizenöt fõs csoportunkat. Beszélt a
magyar–ír diplomáciai kapcsolatokról, az ír gaz-
dasági helyzetrõl, a kelta tigrisrõl, a kulturális
együttmûködésrõl. A protokollárisnak egyáltalán
nem mondható, inkább szívélyes fogadtatás, a
közvetlen beszélgetés a kinti és az itthoni hely-
zetrõl, a barátságos légkör emlékezetessé tette a
találkozót.

Az eseményeknek, programoknak ezzel még
nem volt vége, hiszen jártunk Írország egyik leg-
szebb, felújított kastélyában, a Melahide-kastély-
ban és annak hatalmas parkjában. Molnár Zoli
fogalmazásában az „abszolút csúcs szuper” na-
pon Cashel és Kilkenny városát néztük meg. A
Rock of Cashel Írország akropolisza volt, az or-
szág jelképe, a Kilkenny-kastély pedig lenyûgö-
zõ. És még nem is említettem Powerscourtot, a
palotakertje a legszebb egész Írországban. Nagy
élmény volt a Glendaloch-tó partján a Szent Kevin
alapította kolostor romjának meglátogatása és a
két tó völgye.

Nagyon sok szép élményt nyújtott az út. Elra-
gadó volt a táj, nagyon barátságosak az emberek,
bájosak a városkák, üdítõek a harsányzöld legelõk
tele legelészõ birkákkal. Remek hangulatúak a
pubok, irigylésreméltó a tisztaság, a hatalmas, gon-
dozott parkok látványa. Gyorsan elrepült a két hét.

Nemes Erzsébet

Nemzeti
(köz)gyûjtemények

Írországban

Az ír nemzeti könyvtár és nemzeti
múzeumok létrejötte és szerepe

a nemzeti identitástudat
kialakulásában

Írország történelmében mindig jelentõs szerepet
játszott az önállóságra való törekvés és a hazafi-
asság. Erõsen ragaszkodtak atyáik földjéhez és
hagyományaihoz, tiszteletre méltó módon, évez-
redeken keresztül õrizve a hitet, hagyományt,
nyelvet, irodalmat és minden szellemi értéket. A
tárgyi kultúra szinte minden mozdítható emlékét
elvitte az idõ, elpusztították a harcok és a hódí-
tók, de nem tudták elvenni intellektuális kincsei-
ket és az összetartozás élményét.

A lokálpatriotizmus, a közösséghez és a hely-
hez kötõdés más minõséget kap a  XIX. század
folyamán Európában, a francia forradalomban
megteremtõdik a nemzetállam igénye és eszmé-
nye. Új társadalmi osztályok adnak lendületet
ennek a folyamatnak, ami nálunk, Közép-Euró-
pában a reformkorra éri el csúcsát, illetve a pol-
gári forradalmakban megszületik és összeková-
csolódik a „nemzet”.

Az ír nemzeti könyvtár elõdjének az 1731-ben
alapított Royal Dublin Society, illetve  annak
könyvtári gyûjteménye tekinthetõ. A nemes cé-
lokra létrejött társaság a mûvészetek és a tudomá-
nyok támogatása mellett kiemelt céljának tekin-
tette a társadalmi egyenlõtlenségek orvoslását, a
szegények támogatását.

A  társaság 1815-ben megvásárolta Leinster

grófjától a Kildare house-t. A palotaegyüttesben
el tudta helyezni és részben be tudta mutatni akkor
már gazdag gyûjteményeit. A tudományos társa-
ság elsõsorban a természettudományokkal foglal-
kozott, különös tekintettel a mezõgazdaság, vala-
mint a technikai és ipari tudományok elméleti és
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gyakorlati területeire, de
jelentõs gyûjteményekkel
rendelkezett a szépmûvé-
szetek és a társadalom-
tudományok kincseibõl
is. Könyvtáruk is jelen-
tõs, közel hetvenezer
könyvtári egységbõl áll.
Ezek fõleg XVIII–XIX.
századi nyomtatott doku-
mentumok, de van köz-
tük számos gyönyörûen
illusztrált könyvtörténeti érdekesség, például Tho-

mas Thorpe háromszáz darabos pamfletgyûjtemé-
nye az ír politikai élet 1629-tõl 1758-ig terjedõ
idõszakából. A társaság a gyûjtemények építése
mellett komoly tudományos munkásságot fejtett
ki, az itt szervezett rendezvények, kiállítások,
valamint elõadássorozatok nagy tekintélyt adtak
a jeles testületnek, és ma is jelentõs a hozzájáru-
lása a nemzetközi tudományos közélethez. Gyûj-
teményei köztulajdonba kerülésével megteremtõ-
dött az ír nemzeti múzeumok rendszere, és a
nemzeti önazonosság legfontosabb jeleként létre-
jött a nemzeti könyvtár is.

1856-ban a palotaegyüttes Merrion tér felé nézõ
oldalán, a palota kertjében, önálló épületben
megnyitották a Természettudományi Múzeumot,
amelyet 1959-ben a másik oldali épületben, cél-
szerûen kialakított módon, a Nemzeti Galéria
követett. A nemzeti könyvtár és a régészeti múze-
um egymással szemben, a palota másik, Kildare
utcai oldalán kapott helyett, szimmetrikus, szép,
klasszikus épületegyüttesben. Thomas Deane lo-
vagi címet kapott a tervezésért és a kivitelezésért
a lordkancellártól. Az épületek maguk is nemzeti
kincsnek számítanak, a gyönyörû mozaikok, a
mesteri kõmûves- és fémmunkák, a mûvészi üveg-
mûvesség és a famegmunkálás igényessége okán.
A belépõt klasszikus hangulatú, kupolás hall fo-
gadja, amelyet szép ornamentika, kõfaragások,
gipszstukkók díszítenek. Különlegesen impozán-
sak a belsõ terei, csodálatosak a kandallók fém-
és fafaragásai, és védett a kör alapterületû, híres
olvasóterem faburkolata, valamint a katalóguste-
rem bútorzata. Az olvasótermet bizonyos mértékig

modernizálták, megõrizve az intézmény belsõ han-
gulatát és emlékeztetve a könyvtár híressé vált hasz-
nálóinak kedves törzshelyeire.

A Nemzeti Régészeti Múzeum és Kincstár
épülete 1880-ban készült el, a nemzeti könyvtár
1890-ben költözhetett be az épületbe. A Royal
Dublin Society gyûjteményei  többnyire alapít-
ványtevõk ajándékaiból, jelentõs személyiségek
adományaival indultak, vagy közadakozás hozta
létre és táplálta õket. Már az 1860-as években, a
közgyûjtemények önállóvá válásával szükséges-
sé vált a róluk való intézményes gondoskodás. A
nemzeti könyvtár megalakulásával 1877-ben
megfogalmazódott annak az igénye, hogy törvé-
nyi szinten illesszék be támogatásukat az állami
támogatás, illetve fenntartás rendjébe, s a törvény
meg is született. Mára a nemzeti múzeumi rend-
szer több egységgel gyarapodott: a Michel

Collinsról elnevezett, volt kaszárnyaépületben
található az ipar- és képzõmûvészeti gyûjtemény
a város nyugati részén, és vannak vidéki részle-
gei is. (A frissen megalakult, független, szabad Ír
Köztársaság 1924-ben megvette a Leinster-házat
a társaságtól, és azóta itt ülésezik az ír parlament,
a Dail Eireann.)

A nemzeti könyvtár gyûjteményének alapját
tehát döntõ részben a Royal Dublin Society anya-
ga képezte, a másik jelentõs állományrész az ún.
Joly Könyvtár volt 25 ezer kötettel, a nagyhírû
tudós és igényes könyvgyûjtõ, dr. Jasper Joly
adománya (1863). Az utóbbi gyûjteményrész
képviselte az ír nemzeti értékeket, köztük sok
XVII. századi ír vonatkozású mû elsõ kiadásával
(pl. Swift Gulliver utazása, London, 1726). Je-

Az ír nemzeti
könyvtár épülete

egy 1890-ben
készült fotón

(Nemzeti Fotó-
archívum)
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lentõsek a ritka nyomtatványaik (Hartmann
Schedel: Liber Chronicarum, Nürnbergi Króni-
ka, 1493) és gazdag a francia irodalmi anyaguk.

A gyûjtemény lassan kinõtte a Kildare streeti
épületet, ahol késõbb újabb palotát vettek meg.
Abban kaptak otthont a Kutatási és Módszertani
Egységek, a Kéziratok Részlege, az Office of
Chief Herald, valamint a Heraldikai Gyûjtemény
és Múzeum. A Nemzeti Fotóarchívum pedig a
város Liffey-parti részébe költözött, a Temple
Barra.

A nemzeti könyvtár fõ feladata – nemzeti in-
tézményi jellegébõl adódóan – elsõsorban a
nemzeti (ír/gael) vonatkozású, bárhol és bármikor
közzétett dokumentumok gyûjtése és feltárása.
Mûködtet továbbá egy Genealógia Hivatalt (a
korábbi Office of the Ulster King of Arm jog-
utódjaként), ahol a könyvtár szolgáltatásainak
döntõ részét kitevõ címertani, családfa- és nem-
zetségtörténeti kutatásokat végeznek.

Az õ tulajdonukban vannak azok a dokumen-
tumok, amelyek minden családtörténeti kutatás-
hoz elengedhetetlenek (anyakönyvek, plébániák
lajstromai, adománylevelek, címerleírás-gyûjtemé-
nyek stb.). Munkájukat jelentõs szakértõgárda
segíti.

A gyûjteményt a tengeren túlról is rendszere-
sen látogatják. Itt õrzik az 1552-ben alapított
Office of Arms (Címer- és Pajzs-nyilvántartási
Hivatal) anyagát, a nemzeti értéknek számító
nemesi és egyéb adományleveleket, okleveleket,
a pajzs- és címerleírásokat, a nemzetség-, törzs-
és családtörténeti dokumentumokat, az egyéb
genealógiai adatokat õrzõ és célokat szolgáló év-
százados iratokat.

1943-ban költöztették át a gyûjteményt a dub-
lini Királyi Várból. A hozzákapcsolt Heraldikai
Múzeum önálló egységként is sok látogatót vonz.

A klasszikus feladat az induláskor a megõrzés
volt. Ahogyan az alapítóatyák egyike (William

Archer) megfogalmazta, célunk „archívumként
szolgálni a nemzet emlékezetét, beszerezve és
megõrizve minden ír vonatkozású értéket és do-
kumentumot”.

Ma a könyvtár több mint hatmillió dokumen-
tummal rendelkezik. Nagyobb egységei:

• nyomtatott könyvek
• régi és ritka  könyvek,
• újságok és idõszaki sajtó,
• nyomatok, rajzok, aprónyomtatványok,
• kép, metszet és fotó,

• kéziratos dokumentumok, oklevelek,
• gael kéziratos anyag,
• Genealógiai Hivatal és dokumentumai: csa-

ládtörténeti, pajzs- és címertörténeti dokumentu-
mok.

Olyan kincseket õriz, mint a XIII. századi
Topographia Hibernia (Giraldus Cambrensis), gael
kéziratos dokumentumok, különbözõ elsõ kiadá-
sok és bibliofil kiadványok, valamint W. B. Yeats,
James Joyce stb. levelezései.

A szakszerûséget biztosítandó, a londoni kor-
mányzat már a megindulásakor fontosnak tartotta
a szakképzett személyzet meglétét, igényesen ra-
gaszkodott a megfelelõ képzettségû könyvtáro-
sok és gondnokok kinevezéséhez (nyolc fõ). A
könyvtár a szabad ír állam megszületéséig a kor-
mányzat tudományos és mûvészeti részlegének
tagozataként mûködött, ma már jelentõs szakmai
sikereket is magáénak tudva.

Éves tevékenységét a felügyelõbizottság szak-
mai szempontból is igen érdekes, szép kiállítású,
képes jelentésben teszi közzé, beszámolván a
könyvtár állományának növekedésérõl (az ado-
mányok és az adományozók felsorolásával, a
nagyobb értékû vásárlások közzétételével), a fel-
dolgozási és szolgáltatási eredményekrõl, a könyv-
tár speciális projektjeirõl és szakmai eredménye-
irõl (Report of the Council of Thrustees of the
National Library of Ireland to the Minister for
Art, Sport and Tourism).

Kells-i Kódex: Szent János evangélista szimbóluma,
a sasmadár
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Területileg a gyûjtés elsõsorban az Ír-szigetre
terjed ki, valamint Nagy-Britanniára. A nyelvi és
rokoni kapcsolatok miatt jelentõs állomány szár-
mazik Amerikából és Ausztráliából, de az euró-
pai kontinensrõl is. Ha belegondolunk a gyûjtési
szempontok megfogalmazásába és érvényesíthe-
tõségébe, hamar beláthatjuk, hogy nincsenek
könnyû helyzetben.

A gyûjtési elvek az idõ folyamán fokozatosan
kiterjeszthetõk lettek az egyetemes értékek felé,
mind a természet-, mind a társadalomtudományok
tekintetében. A könyvtár szoros kapcsolatban
mûködik együtt a British Library Ír Részlegével,
ma is kötelespéldánnyal támogatva annak gyûjte-
ményét, holott ebben a viszonosság nem áll fenn.
A kötelespéldányok beszolgáltatásának kötelezett-
ségét már 1927-ben törvénybe iktatták, ezt meg-
erõsítették 1963-ban, de csak részlegesen tudnak
érvényt szerezni neki.

A könyvtár 2003-ban úgy határozott, hogy a
Leinster-ház felé kibõvíti az épület földszinti és
alagsori részét, ahol kiállítótermeket rendez be.
2004-ben került sor a megnyitóra, és attól kezdve
egy egész évig gyönyörködhetünk a James Joyce
tiszteletére rendezett, mintaszerû és nagyon élve-
zetes kiállítás anyagában. A kiállítás az 1904.
június 16-ai Bloomsday (bõvebben lásd a lap

2004. évi júniusi számában – a szerk.) századik
évfordulója alkalmából nyílt meg a könyvtár leg-
újabb, az elmúlt esztendõkben vásárolt Joyce-szal
kapcsolatos anyagából. Interaktív formában és
képes-hangos dokumentumok kíséretében láthat-
juk az Ulysses kiadásainak „családfáját” és térké-
peit, s ott van egy sor családi vonatkozású doku-
mentum, fénykép is olyan kéziratos anyag társa-
ságában, amibõl képet nyerhetünk Joyce alkotói
igényességérõl és technikájáról. Láthatóvá válnak
például a kézirat javításai, és megjeleníthetõk az
„eltüntetett” szövegrészek. Az Ulysses elsõ ki-
adása 1922. február 2-án, Joyce negyvenedik
születésnapján jelent meg Párizsban, az amerikai
származású Sylvia Beach alapította „Shakespeare
and Company” Kiadónál. Az iskolai munkafüze-
tekbõl jól követhetõ az alkotás folyamata, a javí-
tások, a tovább- és átdolgozások sora. A kiállítá-
son az elsõ kiadás ezer számozott példányából a
0001. számú látható, amit Joyce Harriet Wea-

vernek, mecénásának és nagy tisztelõjének aján-
lott. A kötetet 1952-ben ajándékozta a jeles hölgy
a nemzeti könyvtárnak. Külön metszetként meg-
jeleníthetõk továbbá Joyce életének és az

Ulyssesnek a helyszínei, szereplõi, azok életraj-
za, egyszóval igazi szellemi csemege a kiállítás,
ami a bõséges jegyzetanyaggal és az ajándékba
kapott magyarázó könyvecskével válik még érté-
kesebbé. Hatalmas szakmai tudás, fegyelmezett
munka és intelligencia épült be ebbe a kiállításba,
és kamatozik is, hiszen szinte nem is lehet úgy
meglátogatni, hogy a termek ne lennének tele
csodálkozó és az anyagot élvezõ látogatókkal.

A Trinity College és könyvtára(i)

A Szentháromságról elnevezett egyetemet I.
Erzsébet alapította 1592-ben (minek tagadjuk) egy
Ágoston-rendi kolostor, a Mindenszentek kolos-
tori birtok helyén. A rendet, amit VIII. Henrik
oszlatott fel és ûzött el 1538-ban, tanító rendként
nagy tisztelet és megbecsülés övezte Írországban,
és a kolostor jeles helynek, iskolai központnak
számított a középkorban.

Az egyetemre hosszú évszázadokon keresztül
a protestáns, fõleg angol–ír családok küldhették
tanulni fiaikat, a katolikusok elõtt rendeletileg
1793-ban, de valójában csak 1970-ben nyitották
meg, ekkor oldották fel az összes kitiltó rendele-
tet. A nemzet hírességei közül számosan végez-
ték itt tanulmányaikat, Jonathan Swift, Berkeley,
Burke, az irodalmi Nobel-díjas Samuel Beckett,
hogy csak néhány nevet említsünk. (Joyce a XIX.
század közepén alapított – Newman – katolikus
egyetemre járt, ami a belváros másik végén mû-
ködik.)

A Trinity College a szigetország elsõ számú
oktatási intézménye, ma is a legtekintélyesebb,
legrangosabb tudományos fórum. Klasszikus
universitasként mûködik, rendelkezik természet-
tudományi, társadalomtudományi és orvosi fakul-
tással is.

Az alapítás idejébõl nem maradt fenn épület, a
legrégebbi épületcsoport, az ún. Rubrics vörös-
téglás, többemeletes épülete a belsõ, második ud-
varból nyílik, ma fõleg (vendég) professzorok
szállásául szolgál. A fõbejárat szép homlokzata
az 1759-es évbõl származik, az elsõ, négyzet ala-
kú téren (Parlament tér) impozáns épületek áll-
nak, jobbra az Examination Hall (Vizsgacsarnok)
és vele szemben a Kápolna XVIII. századi épü-
lete, ma is állandó használatban. Szép belsõ terét
nagyszerû famunkák és míves gipszstukkók dí-
szítik. A Kápolna mellett található egy külön
épületben a Dining Hall (1743), az Étkezõ, szin-
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tén mindennapos használatban. Gyönyörû, egyet-
len légterû, hatalmas ebédlõjének falairól fontos
egyetemi méltóságok portréi néznek le „bátorító-
an” az itt étkezõ diákokra. Az épület oldalszár-
nyában, az elsõ szinten a tanári klub van. Öblös
fotelekkel, állólámpákkal, hangulatosan, igazi
angol kényelemmel van berendezve, újságok és
folyóiratok, no meg tea és kávé várják a beláto-
gató, kis pihenõre vágyó kollégákat.

Az épületegyüttes büszkesége az 1712-ben
épített Régi Könyvtár (Old Library). Ennek is
különösen impozáns az emeleti, ún. Hosszú ter-
me (64 m), ahol kb. kétszázezer dokumentumot
õriznek, és tudósok márvány mellszobrai díszítik
a benyílókat. Két oldalon, két szinten 19-19 fülke
van kialakítva. Nagyszerû látvány fogadja a láto-
gatót, hatalmas, lenyûgözõ teremkönyvtár tárul
elénk. A fülkékben elhelyezett anyag a könyvek
méretétõl függõen került a polcra, alulra a nagy
méretûek, felfelé az egyre kisebb méretûek polcai
következnek. Használatát a katalógus mellett a
könyvtáros memóriája segítette. Az olvasótermet
csak a Berkeley épületébõl lehet megközelíteni,
mert késõbb alakították ki.

A gyûjtemény 1601-tõl gyarapodik, a Kincstár
(Treasury) legértékesebb kincsei a gyönyörû, kelta
ihletésû iniciálékkal díszített kódexek, a Book of
Kells (Kellsi kódex – VIII. század), a Book of
Durrow (VII. század) és a Book of Dimma.

A Kellsi könyvet vagy kódexet valószínûleg 806-
ban menekítették szerzetesek Kellsbe, a négy evan-
gélium latin fordítását tartalmazza (ma) 339 fólián-
son. A világ egyik legrégibb könyve a kelta inzuláris
kódexkészítés remeke. Díszítettsége páratlan, kivite-
lezése lenyûgözõ. 1953-ban a kéziratot négy részre
bontva újrakötötték, ebbõl két kötet rendszeresen a
tárlóban látható. A kódex a XVII. században került
a Trinity könyvtárába, Cromwell hathatós segítsé-
gével (1661). Valószínûleg ez az egyetlen jótétemé-
nye, amit az írek meg is emlegetnek.

A kódexeket a könyvtár földszintjén állították ki.
Szép terek vezetnek a tárlókhoz, bemutatva a kó-
dexkészítési technika különlegességeit és jellegzetes
megoldásait. A kelta–ír kódexkészítési technika ih-
letõ forrásai, a kelta hagyományok mellett a
bizantikus (l. különösen Book of Lindisfarne Kr. u.
695 körül), az itáliai és a szász díszítési és ábrázolási
formák láthatók a falakon.

A kódexek készítéséhez felhasznált színezõ
anyagok (lapis lazuri, a bíborcsiga festékanyaga,
perzsiai sáfrány stb.) az akkor ismeret világ négy

sarkából valók.
Az egyetem ezen
kívül még két
nagyobb könyv-
tárat mûködtet, a
Nassau street felé
esõ oldalon az Új
Könyvtárat és
az ún. Berkeley
Könyvtárat. Ne-
kem az Új
Könyvtárba szól
az olvasójegyem,
ebben az épület-
ben kapott helyett
a társadalomtudo-
mányi kar. Ez az
alagsori, fõleg la-
birintusokból álló
terület nem iga-
zán mondható han-
gulatosnak és célszerûnek sem, mindenestre nagy
a szabadpolcon lévõ, könnyen elérhetõ állomány-
rész. Valószínûleg a könyvtári ellátás megbízha-
tóbb megoldása miatt újabb könyvtár építésének
tervei forognak közkézen.

A könyvtári együttes ma négy és félmillió
könyvtári egységgel rendelkezik, és igen gazdag
a gyûjtemény kéziratos anyaga is. Megõrizve
kötelespéldányhoz való jogát a függetlenség kiví-
vása után is, a könyvtár ma is teljes köteles-
példány-sort kap az Észak- Írországban és Nagy-
Britanniában publikált dokumentumokból, ami
jelentõsen növeli az állományt. Jelentõs részét ma
már csak külsõ raktárakban tudják elhelyezni.

A harmadik térrõl nyílik a múzeum. Velencei
külsejérõl, színes belsõ halljáról és lépcsõházáról,
kettõs kupolájáról ismert és Velencei Gótikus
Múzeum névvel illetik.

Átellenben áll a Dór Nyomda (1734) épülete.
A Grafton street felé, a sarkon látható a Provost
ház (1759), az egyetemi elöljáró, az igazgató háza,
ami megépülésétõl kezdve ezt a feladatot szolgál-
ja. A mögötte levõ épületrészben található kiállí-
tócsarnok, a Douglas Hyde Modern Mûvészeti
Galéria idõszaki kiállításoknak ad otthont. Itt ren-
dezték 2004 szeptemberében Jack B. Yeats gyûj-
teményes kiállítását, ahol fél évszázad óta nem
látott mennyiségû kép volt együtt a nagyszerû
festõ, grafikus és akvarellista mûveibõl.

Bobok Beáta
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IKSZIKSZIKSZIKSZIKSZ     –––––     hírek,hírek,hírek,hírek,hírek,     eseményekeseményekeseményekeseményekesemények

Elnökségi hírek

Az Informatikai és Könyvtári Szövetség a nagy
nyári szabadságok elõtt, június 15-én tartott el-
nökségi és tagozatvezetõi ülést, ahol a következõ
témák voltak napirenden:

• tájékoztató a közbeszerzési bizottság mun-
kájáról,elõadó: Deák Sándor, a FSZEK gazdasá-
gi igazgatója
• könyvtári szolgáltatások mérése – tájékoztató a
felmérésrõl, elõadó: Pallósiné Toldi Márta

• beszámoló az IKSZ féléves gazdálkodásáról,
elõadó: Pelyhéné Vígh Edit, a WIPP KFT. ügy-
vezetõje
• Összefogás a könyvtárakért és A nagy könyv
programja, elõadó: Pallósiné Toldi Márta és
Ramháb Mária

• tájékoztató az NKA átszervezésérõl, elõadó:
Ramháb Mária
• aktualitások (pályázatok, kongresszusok), elõ-
adó: az IKSZ titkára

1. Deák Sándor vezetésével megalakult a
könyvtári dokumentumok közbeszerzési eljárása-
it vizsgáló bizottság, melynek beszámolóját az
elnökség elfogadta.

Határozat: egyeztetõ tárgyalások kezdeménye-
zése az NKÖM-nél, az Országgyûlés Kulturális
Bizottságánál és a képviselõknél.

2. A könyvtári szolgáltatások mérése – a fel-
mérés befejezõdött, az elkészült tanulmányokat
az összegzéssel együtt leadják az IKSZ-nek és az
NKA-nak.

3. Az IKSZ féléves gazdasági beszámolóját
az elnökség elfogadta.

Határozat: Egy évben két alkalommal írásos
tájékoztatót kér az elnökség, havonta jelentést az
IKSZ elnöke és a felügyelõbizottság vezetõje.

4. A könyves vasárnap ebben az évben  októ-
ber 2-án lesz, az egyik helyszín a 125 éves évfor-
dulóját ünneplõ szombathelyi könyvtár, ahol át-
adják Az év könyvtára címet is. Az összefogás
akció központi rendezvényére másnap, október
3-án kerül sor ugyanezen a helyszínen. Az össze-
fogás rendezvénysorozat tízéves évfordulójához
érkezett.

Az IKSZ ebben az évben ünnepli megalaku-
lásának tizenötödik évfordulóját, és ebbõl az al-
kalomból ünnepi jubileumi ülést rendez október
17-én Kecskeméten.

Határozat: az összefogás rendezvény mûsor-
füzetéhez a programokat 2005. augusztus 26-áig
kéri az elnökség beküldeni az IKSZ titkárságára.

A KLL októberben ünnepi tematikus számot
szerkeszt az IKSZ 15 éves évfordulója alkalmából.

5. Az NKA mûködése, szervezeti felépítése
átszervezés elõtt áll. Megváltozik a szakterületek
felosztása, a kuratóriumok száma a felére csökken.

6. Aktualitások: az IKSZ hat témakörben adott
be pályázatot, egyebek közt kistérségi fórumok meg-
rendezésére és tapasztalatcsere látogatásokra, mû-
ködési támogatásra, a honlap megújítására. (-mi-)

Képek a Kárpát-medencei könyvtárosok május 8. és 10.
közötti negyedik, Csongrádon rendezett konferenciájáról.

Lent: az Informatikai és Könyvtári Szövetség,
valamint a vajdasági magyar könyvtári szervezet

együttmûködési megállapodásának aláírói,
Fodor Péter és Hajnal Jenõ
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SzomszédolóSzomszédolóSzomszédolóSzomszédolóSzomszédoló

Könyvtáros konferencia
és irodalmi utazás

a Felvidéken – képekben

Elõzõ számunkban tudósítottunk a Magyar Könyv-
tárosok Egyesülete Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Területi Szervezetének nagy sikerû felvidéki prog-
ramjairól. Az akkor (helyhiány miatt) kimaradt fel-
vételeket most tesszük közzé.

A tanácskozás
résztvevõi

a Szepsi Városi
Könyvtárban

Lent balra:
Krasznahorka váránál Brogyányi Mihály vezetésével.

Jobbra:
Kárpáthy Péter, a Kárpátok Eurórégió Kassai Irodájának

igazgatója (balról) elõadás közben (jobbról a tolmács)

Iván László mérnök,
Szepsi város
alpolgármestere
köszönti a tanácskozást

Haraszti Pálné
MKE-alelnök elõadása

Samuelis Judit
(Egyetemi Könyvtár,
Kassa) elõadása

Dr. Halász Péter
és Nagy László
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TTTTTudjon róla!udjon róla!udjon róla!udjon róla!udjon róla!

Ég és Föld

Csillagászat és földrajz az egyetemen a XV–XVIII. században

Térképtörténeti kiállítás az ELTE Egyetemi Könyvtár ritkaságaiból

Az Ég és Föld címû tárlat legrégibb darabja Hartmann Schedel 1493-
ban Nürnbergben készült világkrónikája. Kivételes ritkaságnak szá-
mít Amerigo Vespucci 1504-ben nyomtatott mûve az Új világ leírá-
sáról, melybõl a világon mindössze néhány regisztrált példányt tarta-
nak nyilván.

A kiállításon láthatóak a csillagászat, a térképészet és a földrajztu-
domány olyan alapvetõ munkái, mint Kopernikusz 1543-ban kiadott,
Az égi pályák körforgásáról, illetve Kepler 1606-ban megjelent, Új
csillagászat címû mûvének elsõ kiadása, továbbá James Cook, a világhírû utazó 1772 és 1775
közötti dél-tengeri útjáról szóló, metszetekkel díszített könyve.

A kiállítás a júliusban Budapesten sorra kerülõ XXI. nemzetközi térképészeti kongresszus
szakmai programja lesz.

A kiállítás anyagát az Egyetemi Könyvtár régi nyom-
tatványok osztályának munkatársai állították össze.

Igénybe vehetõ magyar és idegen nyelvû tárlatve-
zetés, a kiállításon video-, és fényképfelvétel készíthe-
tõ.

Helyszín: Budapest, Ferenciek tere 6., az Egyetemi
Könyvtár I. emeleti díszterme

Megtekinthetõ: 2005. szeptember 20-áig hétközna-
pokon 10-tõl 18 óráig

Bõvebb információ:
ELTE Egyetemi Könyvtár
Szervezési és Titkársági Osztály
Mail: dtoth_peter@ludens.elte.hu
Tel: 1-411-6500/3419
Fax: 1-411-6737

Vezetõi kinevezések az OSZK-ban

2005. június 1-tõl a Tájékoztatási Igazgatóság igazgatója (egyben általános fõigazgató-helyettes)
Rády Ferenc, a Gyûjteményfejlesztési és Feldolgozási Igazgatóság igazgatója Rácz Ágnes, 2005.
augusztus 1-tõl a Tudományos és Különgyûjteményi Igazgatóság igazgatója dr. Dippold Péter. A
megbízások 5 éves idõtartamra szólnak. A Könyvtári Intézet megbízott igazgatója dr. Bartos Éva.
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Könyvtáros asszisztensképzõ tanfolyam

A Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár (nyilvántartási száma: 07-0594-03) a Pest Megyei Könyvtárral
közösen könyvtáros asszisztensképzõ (középfokú szakképesítést adó) tanfolyamot indít a 2005–
2006-os tanévben.

A szakképesítés OKJ azonosító száma: 52 8422 01.
A képzés a kötelezõ hétéves továbbképzési tervbe beilleszthetõ.
A tanfolyam helyszíne: Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár X/4. könyvtára
Budapest X. kerület, Szent László tér 7-14. (Pataky Mûvelõdési Központ).
A két félévbõl álló tanfolyam 2005. szeptember 14-tõl 2006. júniusig tart. Oktatás minden

szerdán.
A képzés díja: 68 000 Ft
A tanfolyam a második félév végén írásbeli, gyakorlati és szóbeli vizsgákkal zárul.
A szakképesítés szakmai (vizsgáztatási) követelményeit a 11/2004. (IV. 14.) NKÖM rendelet-

tel módosított 9/2002. (IV. 5.) NKÖM rendelet tartalmazza.
Gyakorlati vizsgára az a jelölt bocsátható, aki a szakmai gyakorlatot teljesítette, és azt a

gyakorlóhely vezetõje írásban igazolta.
A hallgatók számára irodalomjegyzéket és vizsgafelkészítõ konzultációt biztosítunk.
Jelentkezési határidõ: 2005. szeptember 5.
A jelentkezési lapot – amely a könyvtár honlapjáról (www.fszek.hu/hírek) letölthetõ – az alábbi

címre szíveskedjék megküldeni:

Sághi Ilona
Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár
1088 Budapest, Szabó Ervin tér 1.
A jelentkezési lap személyesen is beszerezhetõ és leadható júliusban a X/4. Kõbányai Könyv-

tárban (X. kerület Szent László tér 7-14.), augusztusban a Központi Könyvtárban (1088 Buda-
pest, Szabó Ervin tér 1.).

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2005

VII. 21–23. Gödöllõ MKE vándorgyûlés MKE MKE v. gödöllõi
városi könyvtár

IX. 26. Bp., OIK Európai nyelvek napja OIK OIK

IX. 30. HUNRA konferencia

X. 2. Könyves vasárnap Magyar Rádió

X. 3. Szombathely Összefogás- IKSZ, BDK M. Móré Ibolya
konferencia

X. 7–9. Kiskunhalas Webalapú PUBLIKA www.ki.oszk.hu/publika
könyvtári városi kvtár
szolgáltatások

X. 10. Tatabánya Országos ODR- József Attila Fátrai Erzsébet
konferencia Megyei Könyvtár Márta

X. 17. Kecskemét IKSZ jubileumi Katona József Kvt. M. Móré Ibolya
konferencia IKSZ

X. 18. Veszprém könyvtári szaklapok megyei kvt. Pardi Magdolna
találkozója

XII. 15. Budapest IKSZ-közgyûlés IKSZ M. Móré Ibolya
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3MTM Automata Kölcsönzõ Rendszer (V-sorozat)

Az utóbbi években a biztonság és a védelem kérdése felértékelõdött az élet számos területén,
így a könyvtáraknál is. A könyvtári állomány védelme a könyvtárosok számára napi szintû
többletfeladatot jelent, nem beszélve arról a tényrõl, hogy az esetlegesen eltulajdonított könyvek
és egyéb adathordozók pótlása gyakran igen nehéz feladat.

A 3M a könyvtári biztonság fejlesztése mellett a könyvtárosok mindennapi munkájának
könnyebbé tételére is gondol. A 3M ennek érdekében fejlesztette ki a ma elérhetõ egyik legfej-
lettebb automata kölcsönzési rendszert.

Az automata kölcsönzési rendszer segítségével a könyvtárlátogatók maguk végezhetik a ki-
kölcsönzést. A rendszer használatával elkerülhetõ a sorbanállás a könyvtári anyagok kikölcsön-
zésekor, így a könyvtári dolgozóknak több idejük marad egyéb könyvtárosi feladatok elvégzé-
sére, növelve ezzel a hatékonyságot és a könyvtári szolgáltatások minõségét.

Az érintõképernyõ és az arra kifejlesztett színes
grafikák megkönnyítik az automata kölcsönzõ rend-
szer használatát, még a rendszert elõször haszná-
lók számára is.

A rendszer alapfelszereltségéhez tartozik: könyv
és CD/CD-ROM kölcsönzési lehetõség, kiadási
bizonylat-nyomtató, vonalkód-leolvasó, valamint
érintõképernyõ. Egyedülálló „V” alakú olvasóegy-
ség szolgál a kikölcsönzendõ könyvtári anyagok
elhelyezésére.

A rendszer további jellemzõi:
• Windows alapú operációs rendszer.
• Állítható vonalkód-leolvasó, amely leolvassa a különbözõképpen elhelyezett vonalkódokat.
• A rendszer olyan hasznos információk tárolására és kijelzésére is alkalmas, mint például

büntetések összege, különbözõ díjak, elõjegyzésbe vett könyvek stb.
• A beépített nyomtató automatikusan kinyomtatja az adott személy aktuális kölcsönzési bi-

zonylatát.
• Bútoros állvány vagy állvány nélküli kivitel.
• SIP2 kapcsolat biztosítja a kapcsolódást a könyvtár nyilvántartási rendszeréhez, adatbázisá-

hoz.
• Opciók: integrált leolvasó mágnescsíkkal ellátott kártyákhoz, további két nyelv választása,

különbözõ bútorváltozatok.

A 3M könyvtári tesztelésekkel ellenõrizte, hogy a rendszert valóban könnyû és egyszerû
használni. A tesztek során kapott eredmények azt mutatják, hogy a rendszert elõször használók
95%-a minden elõzetes segítség nélkül könnyen és gyorsan tudott médiát kikölcsönözni.

A következõ oldalon szeretnénk illusztrálni, hogy a könyvtárlátogatók milyen képernyõfelüle-

tekkel találkozhatnak a kikölcsönzés folyamán.



A 3M Automata Kölcsönzõ Rendszer (V-sorozat) segítségével a különbözõ könyvtári statisz-
tikák elkészítése is könnyebbé válik.

A 3M Automata Kölcsönzõ Rendszer további változatai:
• több könyv felismerési rendszer (V2 típus),
• rádiófrekvenciás azonosítócímke és az elektromágneses biztonsági szalagok egyidejû

kezelése (V3 típus).

További információ:

3M Hungária Kft.
1138 Budapest, Váci út 140.
Tel.: (1) 270-7768

1.) az olvasó azonosítása,
olvasókártya

2) az elsõ kölcsönzési tétel
azonosítása vonalkód alapján

3) a következõ tétel kikölcsönzése 4) a kikölcsönzés utolsó
fázisa: hány könyvtári tételt
kölcsönöz ki az olvasó, illetve
bizonylat nyomtatása
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