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zók magas színvonalon teljesítik munkájukat, ez
maradjon a jövõben is így, észrevételem az összes
dolgozóra vonatkozik.”

Ketten nem a szokványos kifejezéssel illették
az itt dolgozó könyvtárosokat, hanem a személy-
zet szót használták.

Többen fogalmazták meg azon véleményüket,
hogy a kérdésükre pontos, lényegre törõ választ
kaptak. Például: „Pontos felvilágosítást tudnak
adni az adott folyóiratról, könyvrõl.” „Munkáju-
kat átlagon felülinek tartom, a szükséges segít-
séget, tájékoztatást maximálisan megkaptam.”

Egyéb

Az utolsó kategóriának az egyéb elnevezést
adtuk, ami nem jelenti a válaszok elhanyagolha-
tóságát, lényegtelenségét. Az egyéb elnevezést
inkább a válaszok sokszínûsége miatt választot-
tuk, amelyek inkább az egész könyvtárra és az
olvasóközönségre vonatkoznak. Tizenhatan fo-
galmazták meg véleményüket magával a könyv-
tárral, illetve az olvasóközönséggel kapcsolatban
(18%).

Ketten több napilap példányszámát emelnék,
mert nem jutnak hozzájuk akkor, amikor szeret-
nének (pl. Nemzeti Sport, Népszabadság és a
megyei lapunk). A felmérés kapcsán számunkra
is világossá vált, melyik napilapból kellene több
példányt járatnunk. Tulajdonképpen ezekre az
észrevételekre voltunk kíváncsiak, ezért készült
a felmérés, hogy az ilyen igényeknek eleget tud-
junk tenni, természetesen anyagi lehetõségeink-
nek megfelelõen.

Öten hiányolják a légkondicionálót és a biz-
tonsági õrt, több számítógépet tartanának fon-
tosnak, és nem utolsó sorban meghosszabbíta-
nák könyvtárunk nyitva tartását, pl. 20 óráig.

Olvasóink társaikkal szemben is fogalmaztak
meg véleményt.

Kilencen kritizálták és zavaró körülményként
említették meg a mobiltelefonok használatát, túl
hangosnak tartják olvasótársaikat, amivel zavar-
ják a tanulni vágyókat, bosszankodnak, ha vala-
ki aláhúzza, összefirkálja vagy éppen kitépi az
újságok lapjait.

Gyermekkönyvtár

A gyermekkönyvtárból 15 kitöltött kérdõívet
kaptunk vissza. A gyerekek egyszerûen, tömö-
ren fogalmazták meg véleményüket, sokszor egy-
két szavas válaszokat kaptunk: szeretem, szere-

tek ide járni; nagyon jó; jó, kellemes hely, segí-
tõkészek a könyvtárosok és az emberek.

Találunk a felnõttekével megegyezõ véle-
ményt is, miszerint „egy újságból több példány
is járhatna”.

Összegzés

Sok-sok tanulsággal szolgált ez a felmérés a
mindennapi munkánkhoz, de számos kellemes
meglepetés is ért bennünket, s persze jólesõ ér-
zéssel olvastuk az elismerõ kritikát. Mindez ren-
geteg erõt ad a további munkához.

Máté Lászlóné – Nagy Mónika –
Zalánfi Zsuzsanna

Az Európai Bizottság
Információs Társadalom

Igazgatósága
K+F projektjei

Napjainkban már hazánkban is egyre nagyobb
figyelem fordul az Európai Unió pályázati po-
litikája felé, nem érdektelen tehát körültekin-
tenünk, milyen célokkal, eszközökkel találko-
zunk a különbözõ területeken, de elsõsorban
azokon, amelyek a könyvtári információs
munkát érintik. Az utóbbi években néhány
pályázaton, projektek megvalósításában ma-
gyar közkönyvtárak is közremûködtek partne-
ri minõségben. Fontos tehát beszélnünk arról,
mind a jelent, mind a jövõt illetõen, hogy ez
a részvétel vajon milyen hatással volt/van a
hazai közkönyvtári gyakorlatra, milyen követ-
kezményei vannak a kormányzati, illetve he-
lyi könyvtári politikára.

Kutatás-fejlesztési támogatások

Az Európai Bizottság (EB) kutatási program-
jainak célja, hogy elõsegítsék az információs
kommunikációs technológia minél szélesebb körû
alkalmazását az európai országok polgárainak min-
dennapi életében, szükségleteik kielégítésére.

A kulturális örökség forrásainak rendelkezés-
re bocsátásában szerepet játszó projektek az ún.
harmadik keretprogram (általános K+F projek-
tek összefogását célzó tevékenységi kör) címén
kezdõdtek el 1990-ben. Ma már a hatodik keret-
programnál tartanak, amely a 2006-os évben fog
zárulni.
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Az ötödik keretprogram részeként létesült
DigiCult – Digital Heritage and Cultural
Content Domain (digitális örökség és kulturá-
lis tartalom) kutatások elõsegítik az innovatív
technológiai eszközök és rendszerek fejleszté-
sét mind a hagyományos, mind a digitális
kulturális örökségi források tekintetében. Ez
utóbbi alatt értendõk mindazon kulturális örök-
ségi források, amelyeket a kulturális és tudo-
mányos intézmények gyûjteményébõl digitali-
zálnak, illetve eleve elektronikus formában
jönnek létre.

Ezeket a kutatási projekteket és kezdeménye-
zéseket az Információs Társadalom Fõigazgató-
sága kulturális örökség alkalmazások osztálya
koordinálja. Tevékenységüket az alábbi célok
megvalósításának támogatása vezérli:
• szélesebb nemzetközi kooperáció kialakítása;
• az ismeretátadás elõsegítése a könyvtárpolitika
gyakorlati megvalósításához;
• a közkönyvtári szolgáltatások minõségének
javítása, a hozzáférhetõség kiterjesztése.

Projektek hazai partneri részvétellel

Magyar közkönyvtárak – mint több európai
ország vezetõ könyvtáraiból alakult konzorciu-
mok tagjai – az alábbi projektek megvalósításá-
ban mûködtek közre:
• 1998–2000 PubliCA-CEE
• 2000–2003 PULMAN
• 2003–2005 Calimera

A PubliCa és a PubliCa CEE

1995-ben indult el az a program, amely a
PubliCA – Concerted Action for Public Libraries
elnevezést kapta. A projekt célul tûzte ki a köz-
könyvtárak szolgáltató szerepének központba
helyezését. A megvalósításban arra törekedett,
hogy a közkönyvtár elsõdleges kötelezettsége-
ként a szolgáltatások kiterjesztését és minõségi
javítását támogassa. A projekt feladatai tehát a
szerint lettek kidolgozva, hogy a támogatások
minél gazdaságosabb felhasználásával minél több
könyvtári szakembert készítsenek fel szolgálta-
tások elõállítására, menedzselésére.

A PubliCA program kiterjedt a telematikai
fejlesztésekre, közös információs bázisok kiépí-
tésére és használatára is.

1998–99-ben nyílt lehetõség arra, hogy az
Európai Unión kívüli országok közkönyvtárai is
bekapcsolódjanak a programba, amelynek mint-

egy folytatásaként indult a PubliCA CEE, azaz a
közép- és kelet-európai országok közkönyvtárai
számára alkalmas akció.

A PubliCA CEE céljai:
– ösztönözni a hatékonyabb közkönyvtári és in-
formációs ellátást szolgáló országos és helyi
stratégiák, rendszerek és intézmények fejleszté-
sét annak érdekében, hogy az állampolgárok
minél szélesebb köre hozzájusson a munkájához,
mindennapi életéhez, mûvelõdéséhez, tanulásá-
hoz szükséges információkhoz;
– növelni a könyvtári információs szolgáltatások
ismertségét, bevált modelleket ajánlani a köz-
könyvtári szolgáltatások számára, terjeszteni az
esettanulmányokat, gyakorlati megoldásokat,
szabványokat, költséghatékony technológiát stb.;
– olyan humán hálózatot hozni létre, amely ké-
pes lobbizni a közkönyvtárak értékeinek megismer-
tetésére, elõtérbe helyezésére és ezáltal segíteni a
közkönyvtári beruházásokat, projekteket;
– elõsegíteni a hatékony kapcsolatok létesítését
az Európai Unió, valamint Közép- és Kelet-Eu-
rópa országainak közkönyvtárai között annak
érdekében, hogy csökkenjenek a szintkülönbsé-
gek és közös fejlesztési munkálatokra nyíljon
lehetõség a könyvtári rendszerek által nyújtott
lakossági szolgáltatások kialakításához.

A PubliCA CEE megvalósítási terve tartal-
mazta:
– minden országban egy szakértõi munkacsoport
létrehozását;
– részvételt  a PubliCA European Policy
Conference címû rendezvényen;
– átfogó, integrált stratégia kidolgozását az eu-
rópai könyvtárak számára;
– regionális workshopok megrendezését in-
formációcsere, akciók megvitatása, értékelése
céljára;
– továbbképzések megszervezését közkönyv-
tári menedzserek, szolgáltatások vezetõi, könyv-
tárpolitikával foglalkozó szakemberek számára
kiemelkedõ európai közkönyvtárakban, az ún.
Centre of Excellence könyvtárakban.

Az ilyen formában felkészített szakemberek
feladata a megszerzett ismeretek hasznosítása az
országos és helyi könyvtárfejlesztésben, elterjesz-
tése a közkönyvtári szakemberek körében.

A projekt magyarországi programjának meg-
szervezéséhez szakemberekbõl létrehozott team,
a PubliCa Magyar Munkabizottság és több nagy
közkönyvtár szakembergárdája adott segítséget.
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PULMAN

A projekt kidolgozásakor támaszkodtak a
PubliCa CEE megvalósítása során elért eredmé-
nyekre és tapasztalatokra, a projektmunkálato-
kat irányító szakemberek véleményére és ajánlá-
saira.

Kitûnt, hogy az ismeretátadást a könyvtárpo-
litika gyakorlati megvalósításában kell erõsíteni.
A szolgáltatások minõsége javítható eredménye-
sen a hozzáférhetõség növelésével. Megfogal-
mazták az ennek érdekében megteendõ intézke-
déseket a helyi társadalmat információkkal ellá-
tó közgyûjtemények együttmûködõ szolgáltatá-
sainak kifejlesztésében, szélesebb nemzetközi
kooperáció kialakításában, az információs kom-
munikációs technika fejlesztésében, az informáci-
ós szakemberek felkészítésében.

A megvalósítási programban kiemelt helyet
kapott a digitális szolgáltatások szakértõi köz-
pontjainak létrehozása, hogy a tudást, tapaszta-
latot és a jó gyakorlatot megosszák a könyvtárak
között.

Nemzetközi összefogással elkészült egy
PULMAN digitális útmutató három részben, a
következõ címeken: Szociálpolitikai irányel-
vek, Menedzselési útmutató, Technikai köve-
telmények.

Az elektronikusan hozzáférhetõ digitális út-
mutató angol és további 21 nemzeti nyelven, így
magyarul is 20 témakört ölel fel, és 650 linket
tartalmaz az Európában jól mûködõ szolgáltatá-
sokhoz.

Az útmutató összeállításának céljául tûzték ki,
hogy bevezesse a közkönyvtárakat és – kísérlet-
képpen – a helyi kulturális intézményeket a di-
gitális korszakba. Kétségtelen, hogy ezeknek a
szervezeteknek szolgáltatásaikat és intézmény-
rendszerüket hozzá kell majd igazítaniuk az el-
jövendõ évtized elvárásaihoz. Az útmutató segí-
teni szeretné mind a döntéshozókat, mind a gya-
korlati szakembereket abban, hogy vizsgálat tár-
gyává tegyék, szolgáltatásaikkal milyen célokat
és stratégiát támogatnak, és a célokat hogyan
valósíthatják meg a legjobban.

Az útmutatóban megtalálhatók különféle tí-
pusú szolgáltatások és azok a kulcsfeladatok,
amelyeknek kidolgozását és megvalósítását át
kell gondolni. A már mûködõ kezdeményezések
ismertetése megvilágítja a jelenlegi folyamato-
kat és a jövõbeli teendõket.

A PULMAN keretében rendezték meg az euró-
pai mûvelõdéspolitikusok tanácskozását Portugáli-
ában, Oeirasban 2003 márciusában. A konferencia
manifesztumot adott közre és tíz pontból álló ak-
ciótervre tett ajánlást, hogy a vezetõ pozícióban
lévõ szakembereket közös politikára és cselekvés-
re serkentse. (Teljes szövege megtalálható a
www.ki.oszk.hu/publika címen.)

CALIMERA

A 2004–2005-ben a PULMAN Oeiras akció-
terv keretében lefolytatott teljesítménymérés ha-
talmas különbségeket mutatott a tagállamok kö-
rében mind a helyi digitális elérést biztosító szol-
gáltatók terén, mind az alapstratégiák minõsége
és elterjedtsége tekintetében. Az is nyilvánvaló-
vá vált, hogy a különbözõ felhasználók körében
– kimondva vagy kimondatlanul – nagy igény
van olyan digitális tartalmak iránt, amelyek az
adott terület ismeretanyagát dolgozzák fel, és
olyan információs szolgáltatásokra, amelyek al-
kalmazkodnak Európa egyes régióinak igen el-
térõ gazdasági, társadalmi és kulturális körülmé-
nyeihez.

A Calimera projekt tovább szélesítette az elõ-
zõ projektekben meghatározott fejlesztési körö-
ket. Célkitûzéseiben kapcsolódott a Community
Memory (Közösségi emlékezet) néven tervezett
kutatások tematikájának elõkészítéséhez, vizsgá-
latok tárgyává téve azokat a digitális szolgálta-
tásokat, amelyek segítik az információs politikai
programok megvalósulását, a kulturális örökség
széles körû hozzáférhetõvé tételét.

A projekt munkaterve a közkönyvtárak mel-
lett a helyi múzeumok és levéltárak bevonására
is kiterjedt, valamint együttmûködést kezdemé-
nyezett az információs iparral a jelenleg létezõ
technológiák leghatékonyabb kihasználására a
szolgáltatások terjesztésének javítása érdekében.

46 partner vállalta a projekt feladatainak
megvalósítását, köztük helyi szervezetek, orszá-
gos hatóságok, kutató központok.

Minden projekt-partner országban három tag-
ból álló, ún. referensz munkacsoport – levéltá-
rak, múzeumok, közkönyvtárak szakemberei –
dolgozott ki egy modellt a kulturális örökség
közös adatbázisának kiépítésére, illetve közös
szolgáltatás kialakítására.

A Calimera hazai programjainak koordinálá-
sát a Publika Magyar Könyvtári Kör látta el, a
kísérleti modellt a debreceni munkacsoport, a
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megyei könyvtár, a megyei levéltár és a Déry
Múzeum munkatársai dolgozták ki Gellér
Ferencné vezetésével. A modell a Hortobágy
elnevezést kapta, és a Calimera záró értékelésén
mind a projektmenedzser, mind az értékelõ szak-
emberek elismeréssel fogadták.

A modellalkotás két irányban folyt. Fontos
része volt a modell tervezésének az információs-
kommunikációs technika modern eszközeinek
alkalmazása, valamint az információs tartalom
kérdéskörének megvizsgálása, változatos tartal-
mak beépítése az adattárakba.

A tartalmak tekintetében elsõsorban a köz-
gyûjtemények létezõ információs forrásvagyona
jött szóba, de külön hangsúlyt kapott a ritkán
vagy egyáltalán nem használt információs forrá-
sok, például egyének és közösségek tulajdonában
lévõ visszaemlékezések és kulturális tárgyak be-
építése is. Ugyancsak helyet kaptak az újabb tarta-
lomformák, köztük a multimedia, a VR/3D stb.

A Calimera projektben részt vevõk elemezték
és értékelték az együttmûködés és a partnerség
különféle lehetõségeit és módozatait a kulturális
örökség feltárásában, megõrzésében és hozzáfér-
hetõvé tételében. Példákon keresztül mutatták be
ezek elõnyeit, alkalmazhatóságát.

A projekt megvalósításában szerzett ismere-
tek és tapasztalatok beépültek a Calimera útmu-
tatóba, amely a Pulman útmutatóhoz hasonlóan
elektronikusan szabadon hozzáférhetõ a www.
calimera.org weblapon. Kiemelten foglalkozik az
Európában fellelhetõ legjobb gyakorlati példákkal,
irányelveket ad, valamint hozzáférési útmutatót
nyújt a helyi kulturális digitális szolgáltatókhoz.
Angolul és magyarul is megtalálható a Publika
MKK honlapján: www.ki.oszk.hu/publika.

A projektek eredményei és hatásuk az
európai és hazai közkönyvtári területre

A fenti projektek megvalósítása közel egy
évtized alatt történt. Ezen idõszak alatt nagy
fejlõdés volt tapasztalható az európai társadal-
mak információs-kommunikációs technikájában,
az ezzel foglalkozó intézmények és vállalkozá-
sok területén. A PubliCa, Pulman és Calimera
projektek szakemberek tízezreit mozgatták meg
a tervezések, felmérések, elemzések, az új szol-
gáltatások kiépítése során, amely tény már ön-
magában is jelzi hatásos voltukat.

A megjelent nyomtatott és elektronikus pub-
likációkból nyomon követhetõ, hogy országos és

regionális stratégiákban kiemelt helyet kaptak a
projektekben megfogalmazott irányelvek, euró-
pai vezetõ mûvelõdéspolitikusok konferenciákon
közreadott ajánlásai. Hazai vonatkozásban a tel-
jesség igénye nélkül említhetõ meg pl. a kor-
mányzati támogatással végrehajtott nagyszabású
telematikai fejlesztés, a közgyûjtemények digi-
talizálási stratégiájának kidolgozása stb.

A különféle pályázatokban is megjelentek az
említett projektek nyomán fontos fejlesztések-
hez kapcsolódó témák, mind európai, mind ha-
zai viszonylatban.

A bemutatott jó példák ösztönzõleg hatottak
az egyes intézményekre az új szolgáltatások ki-
alakításában, az információs technológia fejlesz-
tésében. Városi, községi könyvtárak intenzíveb-
ben foglalkoztak közérdekû információs szolgál-
tatások kiépítésével és fejlesztésével, az akciók
hatására különbözõ pluszforrásokat sikerült ki-
aknázni és felhasználni.

Mindhárom projektrõl elmondható, hogy je-
lentõs hatással volt az intézményközi nemzetkö-
zi és hazai együttmûködésekre, közvetlen és
közvetett hálózatok kialakulására és megerõsö-
désére. Elõsegítették a hazai közkönyvtárak rész-
vételét két- és többoldalú kapcsolatokban prog-
ramok végrehajtására, nagy európai könyvtárak
által indított felmérésekben közremûködésre,
kísérletek tesztelésére stb.

Újabb, az Európai Bizottság által támogatott
projektekben a tapasztalatokat felhasználva vál-
lalkoztak hazai könyvtárak partneri szerepre,
érdekes, jövõt idézõ feladatokkal. Említhetjük
ezek közül az Interreg IIIC Light projektet a
Békés Megyei Könyvtárral, vagy az AITMES-t
a gödöllõi Városi Könyvtár és Információs Köz-
pont részvételével.

Helyi vonatkozásban kapcsolatok kiépítése
kezdõdött meg, illetve meglévõ együttmûködé-
sek mélyültek el mindazon intézményekkel,
amelyek közvetve vagy közvetlenül foglalkoz-
nak a kulturális örökség megõrzésével és feltá-
rásával, illetve amelyeknek feladatuk van a kö-
zösségek információval való ellátásában.

A Pulman, de még inkább a Calimera projekt
munkaprogramjában a közkönyvtárak, helyi
múzeumok és levéltárak dokumentumtárainak
digitalizálását, közös adattárak vagy közös szol-
gáltatások létrehozását népszerûsítette. A
Calimera útmutatóban erre vonatkozóan is bõsé-
ges ismeretanyag és gyakorlati példa található.
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A Publika Magyar Könyvtári Kör
tevékenysége

Egy néhány lelkes könyvtárosból álló csoport
már a PubliCa projekt megindítása elõtt bekapcso-
lódott nemzetközi programokba, és sikeresen tevé-
kenykedett. Több ok miatt – pl. pályázati követel-
mények – kívánatossá vált, hogy az informális
közösség szervezett, intézményesített formában
mûködjék. Ezért 2000-ben egyesületté alakulást
határoztunk el. Ettõl kezdve a Publika Magyar
Könyvtári Kör tagjai mellett még számtalan, könyv-
tárakban és egyéb kulturális intézményekben dol-
gozó szakember mûködött közre a projektek hazai
programjainak szervezésében, megvalósításában.

Ezen idõszak alatt olyan országos konferen-
ciák megszervezésére került sor, mint a Fogya-
tékkal élõ emberek a közkönyvtárakban – Köve-
telmények és lehetõségek az információs tech-
nológia társadalmában címû rendezvény Szolno-
kon, 2003. május 30-án.

2003. június 16-ától 26-áig soproni szimpózi-
ummal egybekötött tanulmányutat szerveztünk a
Magyar Orvosi Könyvtárosok Szövetségével
közösen svájci egyetemi és tudományos könyv-
tárak meglátogatására. A szimpozium – Együtt-
mûködés a szakkönyvtári elektronikus tájékoz-
tató szolgáltatásokban – megrendezését a Nyu-
gat-dunántúli Egyetem Központi könyvtára vál-
lalta, és sikeresen oldotta meg.

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete (MKE)
Közkönyvtári Egylettel összefogva Közkönyv-
tár a közösség szolgálatában címmel 2004. ápri-
lis 15-én, Budapesten, a Fõvárosi Szabó Ervin
Könyvtár Pataky Könyvtárban országos konfe-
renciát és fórumot rendeztünk.

A Kisalföldi Könyvtárosok és Könyvtárak
Egyesülete és a Kisfaludy Károly Megyei Könyv-
tár közremûködésével került sor Tradíció és vi-
lágháló címmel az elektronikus és hagyományos
könyvtári szolgáltatások aktuális kérdéseinek
megtárgyalására 2005. április 7-én, Gyõrben.

Hasonló témáról tanácskoztak a szakemberek
a Békés Megyei Könyvtárral közösen rendezett
konferencián 2005. június 28-án, Békéscsabán.

Workshopok

A teljesség igénye nélkül megemlékezem a
jól sikerült Pulman és Calimera workshopokról:

2003. október 22., Debrecen, Méliusz Juhász
Péter Megyei Könyvtár;

2003. október 29-én az MKE Somogy Me-
gyei Szervezete és a Siófoki Városi Könyvtár
közremûködésével Felkészülés – szintentartás
címmel;

2004. április 16., Szentendre, címe: Köz-
könyvtár, elektronikus eszközök;

2004. május 10–11-én négy megye könyvtá-
rosainak tanácskozására került sor a kiskunmajsai
Városi Könyvtárban;

2005. október 7-én regionális workshopot
rendeztek a kiskunhalasi Városi Könyvtárban a
régióban mûködõ könyvtári szolgáltatások me-
nedzsereinek az érdeklõdõ szakemberek részvé-
telével;

2004 decemberében használhatósági fórum
Szentendrén, a Pest Megyei Könyvtárban.

Tréningek

Speciális tematikai összeállítás készült az új
szolgáltatások kialakításához, a fogyatékos em-
berek igényeinek megismeréséhez szükséges is-
meretekbõl. A tizenkét nagy közmûvelõdési
könyvtár, fõként megyei könyvtárak szolgáltatá-
sokat menedzselõ szakembereibõl álló csoport
egy tréning keretében sajátította el ezeket az is-
mereteket 2002 szeptemberében.

2004. május 10–11-én Esélyek és hátrányok
a könyvtári ellátásban címmel Kiskunmajsán ti-
zenöt könyvtáros a hátrányos helyzetû felhasz-
nálókkal való kapcsolat pszichológiai aspektusa-
it ismerte meg, pszichológus vezetésével.

Tanulmányutak

A projekt keretében tíz magyar szakember vett
rész a külföldi tréningeken, többek között Dáni-
ában, Finnországban, Angliában.

Néhány cím a tréningek tematikájából: Köz-
könyvtár az információs társadalomban, Hagyo-
mányos szolgáltatások támogatása az IT-eszkö-
zökkel, On-line szolgáltatások, Információs szük-
ségletek és kulturális örökség.

A kiképzett szakemberek ismereteiket és ta-
pasztalataikat országos konferenciákon és regio-
nális rendezvényeken adták tovább a hazai kö-
zönségnek.

Digitális útmutató

A Publika Magyar Könyvtári Kör szervezte a
Pulman Digital Guide magyar nyelvû változatá-
nak elkészítését, az elektronikus közreadás ki-
alakítását és hozzáférhetõvé tételét a magyar
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Pulman weblapon (wwww.ki.oszk.hu/pulman). A
Digitális útmutató kiegészítését magyar intézmé-
nyek és adattárak kapcsolataival a magyar
Pulman honlapon folyamatosan elvégezte. Köz-
remûködött a Pulman Network of Excellence
elektronikus kiadványának frissítésében (www.
pulmanweb.org).

A Calimera útmutató készítésében, magyar
nyelvre fordításában és hozzáférhetõvé tételében
is szervezõ és kivitelezõ feladatokat látott el a
Publika MKK.

Tájékoztató füzetet adott közre a fogyatékkal
élõ felhasználók könyvtári szolgáltatásainak fej-
lesztésérõl.

Összefoglalás

Mindezekhez a programokhoz az egyéni szel-
lemi és fizikai hozzájáruláson felül jelentõs anya-
gi forrásokra is szükség volt, amelyeknek csak
kis része volt fedezhetõ a projektek költségveté-
sébõl. További források érdekében különféle
pályázati lehetõségeket felhasználva jelentõs tá-
mogatásokat sikerült megszerezni minisztériu-
moktól, alapítványoktól, különféle szakintézmé-
nyektõl.

A fentiekbõl talán levonható az a következte-
tés, hogy az EB K+F projektjeibõl a hazai köz-
könyvtárak is nyertek, saját erõforrásaikat sza-
porítva fejlõdést segítettek elõ igen fontos fel-
adataik ellátásában. Közel sem fejezõdött még
be ez a folyamat, tennivaló van bõven. Hadd
emeljem ki ehhez befejezésként a Pulman mani-
fesztumból az egyik, közkönyvtárak számára igen
fontos ajánlást: támogatniuk kell az etnikai, kul-
turális, nyelvi és vallási sokszínûség megõrzését,
elõmozdítani a kulturális azonosságtudat és tár-
sadalmi integráció kialakulását, bevonva a helyi
polgárokat és közösségeket egy mindenki által
hozzáférhetõ – digitális forrásokat tartalmazó –
„kollektív emlékezet” létrehozásába.

Billédiné Holló Ibolya
könyvtári információs tanácsadó

„Tudás és érzelem”

A zalai gyermekkönyvtárosok
együttmûködése a jövõ
könyvtárhasználóiért

(Tízéves a Zalai Gyermekkönyvtáros
Mûhely)

A címben szereplõ mottó, „Tudás és érzelem”,
azokra a gyermekkönyvtári törekvésekre utal,
amelyek napjainkban munkánk fõ jellemzõi. A
tudás átadása hatékonyabb, ha érzelmileg meg-
alapozzuk az ismeretszerzési folyamatot. Máso-
dik értelmezésben: a gyerekek olvasmányszer-
kezetére jellemzõ az ismeretterjesztõ irodalom
túlsúlya, ugyanakkor az érzelmi intelligenciájuk
fejlõdéséhez szükségük van (lenne) a szépiroda-
lom (mese, regény, vers) olvasására is. Végül
harmadik értelmezésünk szerint: az információs
majd tudástársadalom legfõbb értéke az ismeret,
a tudás, melyet korunkban a számítógépes isme-
retszerzés – elsõsorban az internet –, valamint a
hagyományos források együttese jelent, ez utób-
bi érzelmi életünket is gazdagíthatja.

A tudással, az információval élni tudó társa-
dalom az információs társadalom. Ennek kiala-
kításában nagy szerepük van az információt hi-
vatalosan kezelõknek, közöttük elsõsorban a
könyvtárosoknak. Felelõsségünk éppen abban
rejlik, hogy átvehetõ magatartásformákat kell
kialakítanunk, melyekkel segíthetjük egyrészt a
felhasználókat, másrészt azokat a könyvtáros
kollégákat, akik tõlünk várnak útmutatást. Ez
pedig módszertani jellegû feladat, mely összetett
tevékenységet jelent – szervezési, tapasztalatát-
adási és összefogási kötelezettséggel.

A módszertani munka hatékonysága érdeké-
ben át kell csoportosítanunk anyagi és szellemi,
nem utolsósorban lelki erõforrásainkat, meg kell
növelnünk adaptációs képességünket és segítõ-
készségünket. Jól kell ismerünk azt a felhaszná-
lói réteget, amelyet szolgálni kívánunk, meg kell
találnunk az együttmûködés hatékony formáját,
és kellõ kitartással és hittel kell dolgoznunk
céljaink megvalósításáért.

Melyek napjainkban a gyermekek informáci-
ós kultúrájának fõbb jellemzõi? Ismert megálla-
pításokat tehetünk ezzel kapcsolatban: a könyv-
olvasás visszaszorulása, a televízió térhódítása


