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Megyei könyvtárak
információszolgáltatása

2005 szeptemberében a BBC bejelentette, hogy
munkatársai a naponta átlag hatezer, de néha több
mint húszezer hozzájuk érkezõ e-mailt egyszerûen
képtelenek kezelni, ezért október 10-én egy új rend-
szert állítottak mûködésbe, amely hatékonyabban
birkózik meg a hallgatói-olvasói észrevételekkel,
hozzászólásokkal.1 Maga a bejelentés talán magyar
füllel azért szokatlan, mert nekünk néha már az is
meglepõ, ha elolvassák megjegyzéseinket. A brit
példa kapcsán a Hírbehozó blog szerkesztõje is
végzett egy on-line felmérést,2 melynek során a
nagyobb médiumok válaszadási arányát tesztelte
le – elkeserítõ, 50%-os eredménnyel.

Az említett felmérésbõl kiindulva és egyete-
mi tanulmányaim (elsõsorban Kiszl Péter vállal-
kozói, üzleti információval foglalkozó kurzusa
és a témához kapcsolódó kötete3) hatására vél-
tem úgy, hogy a hírszolgáltató médiumok mel-
lett a könyvtáraknál is hasonló felmérést kéne
végezni, hiszen egy modern bibliotéka elsõdle-
ges funkciója a minél szélesebb körû és minél
alaposabb információszolgáltatás. A felmérést on-
line (e-mailen keresztül) végeztem, mint az egyik
leggyorsabb (és a telefonhoz képest maradandó)
módján a kommunikációnak.

A könyvtár stratégiai tervezésénél alapvetõ té-
nyezõ az olvasószolgálat kialakítása – természe-
tesen a felhasználói igények maximális figye-
lembe vételével. Sheila Corall4 ehhez a „PZB
SERQUAL” modellt ajánlja, amellyel egy tízdi-
menziós szempontrendszert állíthatunk fel a szol-
gáltatás minõségének elemzéséhez:

1. megbízhatóság (a következetesen nyújtott
teljesítmény, idesorolnám az idõt is mint ténye-
zõt, bár ez külön nincs megemlítve),

2. fogékonyság (az igényekhez való igazo-
dás, hajlandóság, készség az ügyféllel szemben),

3. kompetencia,
4. hozzáférés (milyen könnyen lehet kapcso-

latot teremteni a szolgáltatással, elérhetõség),
5. udvariasság,
6. kommunikáció (a felhasználó számára is

érthetõ nyelv használata),

7. ismét megbízhatóság mint szavahihetõség,
8. fizikai, pénzügyi biztonság (az adatok bi-

zalmas kezelése),
9. a felhasználók igényeinek megértése, oda-

figyelés,
10. eszközök (fizikai-technikai tényezõk).
Természetesen ezek a szempontok nem csak

a tervezésnél, de a folyamatos (vagy idõszakos)
kontroll folyamán is szerepet kaphatnak, és kell
is kapniuk. Corall megemlíti, hogy ennek a
modellnek az alkalmazása nem egyszerû és gyors
feladat, de véleményem szerint az egyre teljesít-
ményigényesebb világban ez sokszorosan meg-
térülõ fáradság.

Nagyon fontos része a stratégiai tervezésnek
(és ezen belül is a marketingtervezésnek) a
visszacsatolás, az utólagos belsõ elemzés, amely-
nek nyomán elvégezhetjük a szükséges átalakítá-
sokat és igazodhatunk a változó igényekhez. Ez a
felmérés ehhez szeretne egy kicsit hozzájárulni.

A tízpontos modellt négy szempontra sûrítet-
tem, és ezek alapján végeztem el a minõsítést:

1. elérhetõség (a honlap kialakítása, „fel-
használóbarátsága”, milyen könnyen lehet meg-
találni azt az e-mail címet, amelyrõl a legna-
gyobb valószínûséggel lehet választ kapni),5

2. reakcióidõ,6

1 http://e-media.freeblog.hu/archives/2005_Sep_e-
media.freeblog.hu#884213
2 http://hirbehozo.freeblog.hu/artchives/2005_Sep_
hirbehozo.htm#877429
3 Kiszl Péter: Üzleti információ, céginformáció és a könyv-
tárak. Közreadja az ELTE. Budapest, Traduirex 2005.
238 p.
4 Sheila Corall: Stratégiai tervezés – könyvtárak és infor-
mációs szolgáltatások számára. [Ford. Murányi Péter-
Pálvölgyi Mihály]. Budapest, OSZK. 1998. 19–20. p.
(Aslib menedzsment füzetek)
5 Az elérhetõség esetében nem pontoztam, csak írásban
minõsítettem.
 A megyei könyvtárak honlapjainak kialakításával Fe-
jõs László és Payer Barbara foglalkozott részleteseb-
ben (Fejõs László-Payer Barbara: Honlapnézõben:
megyei könyvtárak az interneten. In: Könyv, Könyv-
tár, Könyvtáros. 2003. 12. évf. 10. sz. 19–44. p. Elekt-
ronikus változat: http://www.ki.oszk.hu/3k/valcikkek/
valcikkek0310/honlap1.html) (és a 3K következõ két
számában. – a szerk.)
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3. információtartalom,
4. udvariasság.
A pontozás az idõnél a következõképpen né-

zett ki: az egy napon belüli válaszok 3, az egy és
két nap közötti válaszok 2, az azon túliak pedig 1
pontot kaptak. Az információtartalomnál és az
udvariasságnál meghatároztam a legjobb és leg-
rosszabb válaszokat, ezek kapták meg a maximum
(5) és minimum pontszámot (1, illetve egy esetben
0), a többit pedig ezek között helyeztem el.

A felmérés alanyainak a megyei könyvtára-
kat és a Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtárat (a kö-
vetkezõkben: FSZEK) választottam ki, egyrészt,
mert ez átlátható mennyiséget jelent, másrészt
ezeknek a státusa véleményem szerint megköve-
teli az általam feltett kérdésre a válaszadást. A
könyvtárak listája a következõ:

• Bács-Kiskun – Kecskemét (Katona József
Könyvtár)

• Baranya – Pécs (Csorba Gyõzõ Könyvtár)
• Békés – Békéscsaba (Békés Megyei Könyvtár)
• Borsod-Abaúj-Zemplén – Miskolc (II. Rá-

kóczi Ferenc Könyvtár)
• Csongrád – Szeged (Somogyi-könyvtár)
• Fejér – Székesfehérvár (Vörösmarty Mihály

Megyei Könyvtár)
• Gyõr-Moson-Sopron – Gyõr (Kisfaludy

Károly Megyei Könyvtár)
• Hajdú-Bihar – Debrecen (Méliusz Juhász

Péter Megyei Könyvtár)
• Heves – Eger (Bródy Sándor Megyei és

Városi Könyvtár)
• Jász-Nagykun-Szolnok – Szolnok (Verseghy

Ferenc Megyei Könyvtár )
• Komárom-Esztergom – Tatabánya (József

Attila Megyei Könyvtár)
• Nógrád – Salgótarján (Balassi Bálint Me-

gyei Könyvtár)
• Pest – Szentendre (Pest Megyei Könyvtár)
• Somogy – Kaposvár (Megyei és Városi

Könyvtár)
• Szabolcs-Szatmár-Bereg – Nyíregyháza

(Móricz Zsigmond Könyvtár)
• Tolna – Szekszárd (Illyés Gyula Megyei

Könyvtár)
• Vas – Szombathely (Berzsenyi Dániel

Könyvtár)
• Veszprém – Veszprém (Eötvös Károly

Megyei Könyvtár)
• Zala – Zalaegerszeg (Deák Ferenc Megyei

Könyvtár)

• Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár (Budapest)
A leveleket 2005. október 1-jén, szombaton,

16:29 és 17:52 óra között adtam fel. Az e-mailben
feltett kérdés így hangzott:

„Tisztelt …!
Illatszerkereskedésem van, és azt szeretném

megtudakolni, hogy a Törökországból behozott
parfümre mennyi vámot kell fizetni literenként.

Válaszát elõre is köszönöm.
Tisztelettel: …”
Választ a 20 levélbõl 10-re kaptam, illetve a

miskolci könyvtár mailer-démonjától, hogy a
levelemet nem tudta kézbesíteni, a nyíregyházi
könyvtár honlapját még elérni sem tudtam. A 10
válasz a következõ könyvtárakból érkezett:

• Szeged (kiküldve: 2005. X. 1. 16:41, vá-
lasz: 2005. X. 4. 15:27 – 1 nap és 23 óra),

• Székesfehérvár (kiküldve: 2005. X. 1. 16:42,
válasz: 2005. X. 4. 9:40 – 2 nap és 5 óra),

• Debrecen (kiküldve: 2005. X.  1. 16:55,
válasz: 2005. X. 3. 7:27 – 14 óra 30 perc),

• Tatabánya (kiküldve: 2005. X. 1. 16:55,
válasz: 2005. X. 5. 14:16 – 2 nap és 21,5 óra),

• Kaposvár (kiküldve: 2005. X. 1. 17:05,
válasz: 2005. X. 5. 8:39 – 2 nap és 15,5 óra),

• Szentendre (kiküldve: 2005. X. 1. 17:05,
válasz: 2005. X. 3. 12:05 – 19 óra),

• Veszprém (kiküldve: 2005. X. 1. 17:16,
válasz: 2005. X. 3. 9:56 – 15,5 óra),

• Salgótarján (kiküldve: 2005. X. 1. 17:30,
válasz: 2005. X. 3. 14:45 – 21 óra),

• Zalaegerszeg (kiküldve: 2005. X. 1. 17:34,
válasz: 2005. X. 3. 10:04 – 16,5 óra),

• FSZEK (kiküldve: 2005. X. 1. 17:34, vá-
lasz: 2005. X. 3. 15:26 – 22 óra).

Szeged (Somogyi-könyvtár)

A honlap szép, egyszerû, semmi bonyolítás,
nagyon jól használható. Elérhetõségek rögtön a
kezdõlapon elhelyezve, mindent összevetve na-
gyon precízen összeállított lap. A honlapjuk sze-
rint szombaton 16:00-ig vannak nyitva, tehát nem
is várható el, hogy ha zárás után háromnegyed
órával küldök levelet, akkor arra még szomba-
ton válaszoljanak.

6 Mivel a leveleket szombaton küldtem el, ezért az idõ
számításánál az egyszerûség kedvéért elvettem a vasár-
napot – 24 órát –, így a valós válaszidõ a feltüntetettek-
nél egy nappal több.
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Hétfõn azonban már dolgoznak, és csak
kedd délután (15:27) kaptam választ. Levelük
viszont nagyon udvarias, benne a TARIC hon-
lap7 címe és a parfümök vámtarifa-száma
(3303001000).

Idõ: 2 pont, tartalom: 3 pont, udvariasság: 3
pont. Összesen: 8 pont.

Székesfehérvár (Vörösmarty Mihály
Megyei Könyvtár)

A honlapjuk elsõ látásra ijesztõ. Egy kicsit
szét-, akarom mondani összefolyó képet mutat.
Maga a felület egyszerû, de a strukturáltság na-
gyon hiányzik belõle. Így sajnos szinte teljesen
áttekinthetetlen, és nagy gyakorlat szükséges,
vagy pedig (viszonylag) hosszas keresgélés után
lehet csak megtalálni az e-mailekhez elvezetõ
linket (igaz, hogy jól van elhelyezve – fönt kö-
zépen –, de nincs kiemelve, eltûnik a többi
menüpont között). Ha eljutottunk a címekhez,
akkor már könnyen lehet választani.

A válasszal teljesen elégedett voltam. Bár a
könyvtári adatbázis nem friss, de szintén meg-
kaptam az Adózási és Vámunió DDS honlapját8

(adatbázis-gyûjtemény, ez tartalmazza a TARIC-
ot is), és a Vám- és Pénzügyõrség székesfehér-
vári elérhetõségeit.

Idõ: 2 pont, tartalom: 5 pont, udvariasság: 5
pont. Összesen: 12 pont.

Debrecen (Méliusz Juhász Péter
Megyei Könyvtár)

A honlapjuk egyszerû, célratörõ, de hiányzik
a menüpontok rendszerezése (a kezdõlapon egy
kicsit sok opció szerepel, ami nem könnyíti meg
a keresést). Ezzel együtt is gyorsan áttekinthetõ,
és minden lényeges információ szerepel rajta.
Levelük eléggé lakonikus volt, de megkaptam a
Vám- és Pénzügyõrség9 honlapjának címét, bõ-

vebb információ sajnos nem állt a könyvtár ren-
delkezésére. És nem mellesleg: ez volt a leg-
gyorsabb válasz.

Idõ: 3 pont, tartalom: 1 pont, udvariasság: 3
pont. Összesen: 7 pont.

Tatabánya (József Attila Megyei
Könyvtár)

A honlapjuk az egyik legjobb. Ami kell és
lényeges információ, az szinte kiszúrja a szemet,
mindez gyönyörûen letisztult formában… Na-
gyon tetszik.

Ha pontoznám a honlapokat, biztos, hogy a
maximumot kapná. Válaszból rögtön kettõt is
kaptam (háromnegyed órás eltéréssel). Az elsõ
arról tudósított, hogy a könyvtárban (a helyi
hálózaton) rendelkezésre áll a Complex DVD
jogtár havi frissítéssel. A második levélben szin-
tén megkaptam a VPOP ajánlását és a TARIC
adatbázisának a címét. Összesítve a válasz tö-
mör és kielégítõ volt, plusz pont, hogy kaptam
egy kiegészítést (tehát egyrészt törekedtek a
minél gyorsabb információszolgáltatásra, más-
részt nem volt lezárva az ügy, tovább folyt a
keresés).

Idõ: 1 pont, tartalom: 3 pont, udvariasság: 2
pont. Összesen: 6 pont.

Kaposvár (Megyei és Városi
Könyvtár)

Honlapjuk kevésbé áttekinthetõ, és – sze-
rintem – a teljesen lényegtelen információk
vannak ordítóan nagyra kiszedve. Az egészet
pedig sikerült a grafikus elemekkel teljesen
szétzilálni. Ízlések és pofonok… (annak viszont
nem sok köze van az ízléshez, hogy mennyire
könnyen lehet elérni az egyes – lényeges –
információkat). A válaszból megtudhattam,
hogy kiskereskedelmi forgalomban igényelhe-
tek ún. vámjegyet, ami 350 euróig ingyenessé
teszi a behozatalt. Ezenkívül megkaptam a
kötelezõ vám mértékét (3,5% + 25% áfa), végül
pedig egy tanácsot, hogy további kérdésekkel

7 http://www.europa.eu.int/comm/taxation_customs/dds/
hu/tarhome.htm
8 http://www.europa.eu.int/comm/taxation_customs/dds/
hu/home.htm
9 http://vam.gov.hu/wellcome.do
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forduljak az illetékes Vám- és Pénzügyi Hiva-
talhoz (sajnos elérhetõséget nem kaptam hoz-
zájuk).

Idõ: 1 pont, tartalom: 3 pont, udvariasság: 3
pont. Összesen: 7 pont.

Szentendre (Pest Megyei Könyvtár)

Flash-sel készült honlap, ami nem feltétlenül
elõny, mindamellett esztétikailag szép. Azonban
sajnos egyrészt nem vagyunk olyan korban, ahol
minden számítógép és internetkapcsolat meg-
birkózik ezzel a feladattal (és ahol a technikai
háttér is megvan hozzá, ott gyakran a rend-
szergazda figyelmetlensége teszi lehetetlenné
a böngészést…), másrészt a flash az egy na-
gyon jó dolog – a maga meghatározott helyén,
és nem másutt.

A meghatározotton a feltétlen szükségességet
értem, és semmiképpen sem az öncélúságot. A
másik probléma, hogy általában sokkal drágább
elkészíttetni egy flash-ben íródott honlapot, mint
egy „sima” html-css alapút, és nem sokkal nyújt
több lehetõséget a navigálás stb. tekintetében,
sõt, sokszor az utóbbi megoldás szépségben is
messze lepipálja a flash-t (ajánlom böngészésre
a Stylegala10 oldalát, valóban gyönyörû megol-
dásokat lehet találni). Mindezt nem azért írom,
mert a könyvtárosok tehetnének errõl (a Nemze-
ti Kulturális Alap támogatásával készült a lap,
ezt a nyomaték kedvéért kétszer is feltüntették),
de érdemes figyelembe venni ezeket a szempon-
tokat is. A honlap egyébként viszonylag jól hasz-
nálható.

A szentendrei válasz is eléggé rövid volt (ez-
zel szemben nagyon gyors), de annyit megtud-
tam, hogy a parfümök vámjánál a töménység is
számít. „Ennek megállapítása céljából speditõr-
höz kéne fordulnia”, vagy a VPOP-t kellene
felhívnom (06-1-470-4122). Sajnos ez a kérdé-
semre (elvárásaim alapján) igencsak részválasz-
nak mondható.

Idõ: 3 pont, tartalom: 2 pont, udvariasság: 2
pont. Összesen: 7 pont.

Veszprém (Eötvös Károly Megyei
Könyvtár)

A honlap egyszerû és ízléses. Könnyû a navi-
gáció, korrekt a menürendszer, ez a lap is maxi-
mumpontos lehetne.

A tartalmilag legkielégítõbb választ innen
kaptam. A TARIC-adatbázisból a vonatkozó
részeket bemásolták a levélbe, plusz a VPOP
teljes budapesti elérhetõségét, faxostul, postai
címestül, váminformációs szolgálatostul. Az
összes e-mail közül ezt tudtam a legtöbbre
értékelni.

Idõ: 3 pont, tartalom: 5 pont, udvariasság: 2
pont. Összesen: 10 pont.

Salgótarján (Balassi Bálint Megyei
Könyvtár)

A honlap kicsit az internet hõskorszakát idé-
zi, nem éppen minõségi. Azt meg egyáltalán nem
értem, hogy miért kellett négy darab 1–1,5 me-
gabájtos fényképet felrakni a kezdõlapra, ez még
egy normálisabb internetkapcsolatot is meg tud
terhelni. Egyébként a lap tartalmazza a szüksé-
ges információkat.

A válaszon igazából nem nagyon tudtam ki-
igazodni: ha akarom, akkor egy elég „határo-
zott” visszautasítás, ha akarom, szíves útba-
igazítás. Nekem valahogy mégiscsak az elsõ
verzió tûnik valószínûbbnek. Ennek ellenére
megkaptam a Vámszolgálat elérhetõségeit, a
lehetõ legnagyobb részletességgel. Azonban
sajnos ez sem tudta feledtetni azt a rossz száj-
ízt, amit a válasz elsõ része hagyott maga után
(l. a cikk végén).

Idõ: 3 pont, tartalom: 3 pont, udvariasság: 0
pont. Összesen: 6 pont.

Zalaegerszeg (Deák Ferenc Megyei
Könyvtár)

A zalaegerszegi honlap is rendkívül jól sike-
rült, csak annyit tudnék róla mondani, mint a
szegedirõl. A küldött válasz ezzel szemben ke-
vésbé felelt meg az elvárásaimnak. Egy mondat,
benne a VPOP e-mail címe.

Idõ: 3 pont, tartalom: 1 pont, udvariasság: 1
pont. Összesen: 5 pont.

Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár

A honlapjuk kitûnõ, a könyvtári kölcsönzés
meghosszabbításától a szolgáltatáskeresésig min-
den megvan, ami szem-száj és olvasó ingere. A

10 http://www.stylegala.com
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válasz gyorsan jött, de alig volt több, mint a
zalaegerszegi (e-mail cím mellett kaptam tele-
fonszámot és postai címet is). Gyakorlatilag
megérkeztek kimásolva a www.vaminfo.hu-ról
az elérhetõségek.

Idõ: 3 pont, tartalom: 2 pont, udvariasság: 1
pont. Összesen: 5 pont.

A pontszámok alapján Székesfehérvár (12) a
nyertes, de általában véve úgy vélem, hogy min-
den könyvtár nyert, amelyik küldött választ.

Végül kiemelném pár jellemzõ válasz részletét:
1. „Mellékelek egy webcímet, ahol talál vám-

mal kapcsolatos információt, címet, telefonszá-
mot, e-mail címet. Ilyen jellegû hiteles informá-
ciót mi nem tudunk adni.”

2. „Kollégámnak egyáltalán nem feladata a
közhasznú kérdések megválaszolása, ezért továb-
bította hozzám a kérdést. Sajnos nem tudunk rá
válaszolni, a rendelkezésünkre álló könyvtári
eszközök (CD Jogtár, internet) és könyvtárosi
tudás nem elegendõk ehhez. A téma jellegébõl
adódik, hogy a kereskedelmi váminformációkat
nem hozzák nyilvánosságra olyan részletesség-
gel, mint az utasforgalomra vonatkozókat. Mivel
a válasz magasabb fokú szakismeretet igényel,
nem esik a lakossági tájékoztatás körébe.”

3.  „Hozzánk intézett kérdésére minden bi-
zonnyal készségesen (és talán nagyobb hozzáér-

téssel is) válaszolnak a kö-
vetkezõ e-mail címen: […]”

4. „Megtisztelõ a bi-
zalma, de ilyen jellegû infor-
mációk szolgáltatásánál igen
óvatosak vagyunk. Nem sze-
retném, ha Önt anyagi kár
érné amiatt, hogy nem nap-
rakész az adatbázisunk. Ép-
pen ezért inkább ajánlok
Önnek olyan információfor-
rásokat, amelyek 100%-os
biztonsággal megadják a
szükséges felvilágosítást.”

Ezzel a pár példával sze-
retném kiemelni, mennyire
sok függ a fogalmazástól.
Véleményem szerint az elsõ
két példa esetében többet
használt volna, ha csak az
elérhetõséget kapom meg,
kommentárok nélkül, mivel
az elsõ a saját, a második

az egész könyvtárosság kompetenciáját vonja
kétségbe.

A harmadik kiragadott példa helyettesíthetné
talán a legjobban és legsemlegesebben a negatív
szemléletû hozzáállást. A legjobb megoldás a ne-
gyedik, szerintem zseniálisan fogalmazza meg
majdnem ugyanazt, mint az elsõ kettõ. A kü-
lönbség szembetûnõ.

Talán ezek után nem szorul magyarázatra,
miért is olyan fontos a tartalom mellett a stílusra
is odafigyelni. Legyen bármilyen pontos és rész-
letes a kiszolgálás, ha közben egy fél mosolyt
sem kap az ügyfél, nem fog elégedetten távozni,
még ha ez így nem is fogalmazódik meg elsõre
benne. Sajnos az elsõ két válaszról nekem rög-
tön a könyvtáros-sztereotípia ugrott be („Csön-
det! Csöndet!”), a harmadik teljesen semleges,
míg a negyedik után jólesõen kezdtem volna
keresni a hivatkozott intézmény(eke)t.

A háborúhoz három dolog kell: pénz, pénz és
pénz. Az információszolgáltatásnál ennek analó-
giájára lehetne mondani, hogy szintén három
dolog biztosan kell hozzá: mosoly, mosoly és
mosoly…

Takács Dániel
daniel.takacs@gmail.com

II. éves informatikus könyvtáros egyetemi
hallgató, ELTE BTK
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Közhírré tétetik – PostánkbólKözhírré tétetik – PostánkbólKözhírré tétetik – PostánkbólKözhírré tétetik – PostánkbólKözhírré tétetik – Postánkból

II. Wass Albert nap
Bonyhádon

Sajgó forrás, jajongó fenyves-illat,
Magyar sziklát törõ magyar gyökér,
Magyar gondolat – kérges, ösztövér –
Él bennünk; lehullt betlehemi csillag

(Videcz Ferenc)
Az idei tél talán egyik
legzordabb, legkemé-
nyebb napján – január
7-én – két-háromszá-
zan jöttek el Bonyhád-
ra, a Solymár Imre
Városi Könyvtárban
másodszor megrende-
zett Wass Albert vers-
és prózamondó verseny döntõjére.

A szavalóverseny meghirdetésével – szándé-
kunk szerint – a magyar nemzeti értékrendet
tükrözõ irodalmi alkotások avatott, átélõ tolmá-
csolásával korunk értékvesztõ folyamatai ellen
kívánunk szót emelni. A 2005 szeptemberében
meghirdetett pályázatunkon nem csupán Wass
Albert mûveivel vehettek részt a versenyen az
indulók, hanem valamennyi Balassi Kard kitün-
tetésben részesült magyar költõ életmûvébõl is
választhattak bemutatásra szánt mûvet. Ezt a
lehetõséget azért vezettük be, mert – bár csak
posztumusz – maga Wass Albert is részesült e
díjban. Hisszük, hogy a szavalóverseny is hoz-
zájárul ahhoz, hogy a ma még méltatlanul hát-
térbe szorított, kevésbé ismert költõk ismertebbé
váljanak. A Balassi Kardot a költõtársadalom ítéli
oda az arra érdemesnek tartott pályatársnak. Van
egy speciális kötõdésünk is a díjhoz: a Balassi
Kardot minden évben Bonyhádon készíti Faze-
kas József kardkovács.

A szeptemberben meghirdetett felhívásunkra
– nagy örömünkre – több száz versenyzõ jelent-
kezett. A 2006. január 7-ei döntõt 22 elõdöntõ
elõzte meg határon inneni és határon túli hely-
színeken. Magyarországon 17 megyében egy-egy
városi könyvtár, a határon túl pedig öt helyen
különbözõ szervezetek, intézmények kapcsolód-

tak be a versenybe, ahonnan kategóriánként (14–
24 évesek és 25 fölöttiek) két-két fõ jutott be a
bonyhádi megmérettetésbe.

Az elõdöntõket szervezõ települések: Bereg-
szász, Csurgó, Gyöngyös, Hódmezõvásárhely,
Kapuvár, Kisbér, Kisvára, Lendva, Marosvásár-
hely, Mezõberény, Mezõkövesd, Nagykõrös,
Paks, Pápa, Pásztó, Pécs, Szentgotthárd,
Tiszakécske, Törökszentmiklós, Udvard/Rima-
szombat, Zenta. A legtöbb esetben városi könyv-
tár volt a vendéglátó. Hálás köszönettel tarto-
zunk mindannyiuknak az áldozatos, elkötelezett
munkájukért, azért, hogy vállalták ennek a sza-
valóversenynek a megszervezését. Várhatóan a
következõ versenyek rendezõi is õk lesznek. Re-
ményeink szerint teljesebbé válik az elõdöntõk
szervezõinek köre is.

Mi, bonyhádiak örülünk, és büszkék vagyunk
arra, hogy a 2006-os esztendõre ismét egy olyan
versengés házigazdái lehettünk, amely már az
egész Kárpát-medencére kiterjedt. Úgy gondol-
juk, ezzel is közelebb jutottunk ahhoz a célhoz,
hogy minél szélesebb rétegeket érintsenek meg
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a magyar nemzeti értékrendet tükrözõ irodalmi
alkotások.

„Hogy miért éppen Bonyhádról indult útjára
ez a nemes versengés? Minden bizonnyal azért,
mert e völgységi kisvárosban tisztelik és szere-
tik az erdélyi születésû írót, aki egész életét
kényszerû emigrációban töltötte, s csak holtában
térhetett haza. A bonyhádiak szobrot állítottak
az írónak, jobban mondva befogadták máshon-
nan elûzött szobrát. Náluk mûködik Wass Al-
bert Törzsasztal, mely ápolja az író emlékét.

Talán azért értik meg jobban ennek az élet-
pályának a tragikumát, a szülõföldet kényszerû-
ségbõl elhagyók fájdalmát, mert mindez közelrõl
érinti a bonyhádiakat. Köztük élnek az idetelepí-
tett bukovinai székelyek leszármazottai és a szü-
lõföldjükrõl elûzött svábság maradékai” – eze-
ket a gondolatokat Serdültné Benke Éva mon-
dotta a paksi rendezvényen.

A Wass Albert Törzsasztal egyik alapítója,
Szabó László a következõ gondolatokkal köszön-
tötte a versenyzõket, a kísérõket, az érdeklõdõ-
ket: „Wass Albert alkalmi, önkéntes lelkipászto-
ra volt az emigrációban összegyûlt református

közösségnek, s most is itt van közöttünk szelle-
miségében. Az õ közbenjárásának is köszönhet-
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jük, hogy a tavalyi ünnepségen kiskabátban sem
fáztunk. Az idén talán nem olyan kegyes hoz-
zánk az idõjárás, de ez a lelkes társaság átforró-
sítja a levegõt. 2005 kora nyarán az évente meg-
rendezésre kerülõ Völgységi Könyvfesztiválon
hoztuk létre a törzsasztalt. Akkor elhatároztuk,
hogy megpróbálunk tenni azért, hogy Wass Al-
bert szellemisége, humanizmusa minél szélesebb
körben elterjedjen itt és a város határain túl is.
Ahogy a vízbe dobott kõ további gyûrûket vet.
Hogy mennyire sikerült ennek eleget tennünk,
azt nem mi vagyunk hivatottak eldönteni, de úgy
gondolom, talán jó úton haladunk. A szobor áll,
második alkalommal kerül sor a vers- és próza-

mondó versenyre. A hagyományteremtés szán-
déka megvalósult, s ezentúl évente találkozunk
itt, Bonyhádon.

A versenyt Pomogáts Béla irodalomtörté-
nész, az Illyés Közalapítvány kuratóriumának
elnöke nyitotta meg. Pomogáts Béla szólott
arról, hogy itt, Bonyhádon a magyar irodalom
megszentelt helyén állunk. „A történet Vörös-
martyval kezdõdik, és Illyés Gyulával fejezõ-
dik be. Tehát olyan költõkrõl van szó, akik a
maguk idejében nem csak költõi, hanem szel-
lemi vezetõi, irányítói is voltak koruknak. A
magyar irodalomnak ez a szerepe, mondhat-
nánk: küldetése szabja meg a mai eseménynek
az ünnepi jellegét is, hiszen ma is két olyan
íróra emlékezünk itt – Wass Albertre és hol-
nap Nyírõ Józsefre –, akik nem pusztán króni-
kások voltak, nem pusztán a szépirodalom
alkotó egyéniségei, hanem valóban a nemzet
szellemi vezetõi, szellemi irányítói, történelem-
formáló személyiségei is egyben. A magyar
irodalom nem csupán szép szó, szép vers vagy
izgalmas regény, hanem a nemzet szellemi
irányítója, vigasztalója, szellemi közösségek
értékeinek õrzõje. Wass Albertrõl nagyon so-
káig nem akart tudni a magyar közélet. Ezért
is gondolom, hogy egy olyan esemény, amely-
nek itt tanúi vagyunk, egy szavalóverseny, a

Pék Domonkos Ibolya
Zenta

a felnõtt kategória elsõ helyezettje

Körülbelül negyvenezerféle könyv kap-
ható ma Magyarországon, négyszáz-
ezer pedig elfogyott, és kiadója nem
tervezi utánnyomását. Digitálisan viszont
akár egy példányt is elõ lehet állítani.

Angliában már nagy üzlet, a ma-
gyar piacot most próbálja meghódítani
az elsõ digitális könyvkiadó, mely több
tízezer címes archívum felépítésére tö-
rekszik. Ezzel nem konkurenciát kíván
teremteni a hagyományos kiadóknak,
csak a szolgáltatásaikat akarja kiegé-
szíteni, hiszen azoknak nem éri meg
kis példányszámot nyomdai úton készí-
teni. Ezért átveszi tõlük az elektronikus
kiadás jogát (meg persze a digitális
formában már meglévõ szövegeket).

Az viszont elõfordulhat, hogy a
könyvtáraknak versenytársa lesz a ki-
adó, mert tervei között az is szerepel,
hogy fokozatosan beszkennelteti a
magyar és a világirodalom összes al-
kotását. Igaz, ehhez épp a könyvtárak
segítségét veszi igénybe, máris szerzõ-
dést kötött az Országos Széchényi
Könyvtárral, és jutalék fejében használ-
hatja a Magyar Elektronikus Könyvtár
állományát.

(forrás: Népszabadság)
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szoborállítás, Bonyhád hûsége egy nagy erdélyi
író emléke iránt, ez nem egyszerûen rehabilitá-
ciót jelent, hanem azt is, hogy önmagunkkal
legyünk egy kicsit rendben, tudjuk, hogy milyen
volt a múltunk, kikre kell szeretettel és büszke-
séggel viaszemlékeznünk. Tehát a mai esemény
nem egyszerûen emlékezés, szavalóverseny, tisz-
telgés egy nagy író emléke elõtt, hanem aminek
részesei vagyunk, az a saját múltunk rendbeté-
telének a kötelessége, s végezzük el azzal, hogy
itt vagyunk. Nem csak Wass Albertnek, önma-
gunknak is tartozunk vele. Legyünk büszkék a
múltunkra, legyünk tudatában, hogy Európának
a szellemiségben, erkölcsiségben, áldozathoza-
talban elsõrendû nemzetei közé tartozunk.”

A szavalóverseny döntõjébe jutottak két kate-
góriában (ifjúsági és felnõtt korosztály) méret-
tettek meg. A zsûri igen nagy gondban volt,
Takaró Mihály szerint is rendkívül nívós elõadá-
sokat hallhattunk. A zsûri elnöke többek között
elmondta, hogy egy Budapestrõl jött embernek
felemelõ érzés olyan rendezvényen részt venni,
ahol nem volt egy beszédhibás sem, de volt szép,
tiszta magyar tekintet. Akik itt vagyunk, mind-
annyian megtapasztalhattuk, hogy sok verseny-

Balla Csenge Mikolt Budapest/Csíkszereda
az ifjúsági kategória elsõ helyezettje
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zõnek szíve mélyéig hatottak Wass Albert sza-
vai. Csak az a szó ér valamit, ami eljut a másik
szívéig. Azt kaptuk, amire vártunk. Köszönetet
mondott minden versenyzõnek az elõadásért, a
megmérettetés vállalásáért.

Ez a verseny is egyszerre külsõ és belsõ pró-
ba mindegyik szereplõnek. Jó volt itt ma Wass
Albert-verseket hallgatni, mert tiszta szavak vol-
tak. Külön öröm volt az a sok-sok íz, ami a
magyar nyelvbõl fölvillant. Mások talán nyelv-
járásnak, tájszólásnak neveznék. Mi a magyar
nyelv végtelen gazdagságának hívjuk.

A meseillusztrációs pályázat meghir-
detésével az általános iskolás korosztály
részére pedig a fiataloknak adtunk lehe-
tõséget, hogy Wass Albert meséi kap-
csán (Az erdõk könyve és a Tavak köny-
ve) rajzban mondják el gondolataikat.
A beérkezett közel 1200 alkotásból a
zsûri 19 munkát díjazott, 22-õt elisme-
résben részesített, és négy pályázó kü-
löndíjat kapott. A bonyhádi kiállításon a
közönség szavazatát nyerte el Gyöngyös
Adrienn pécsi tanuló. A vándorkiállításba
kétszáz mû került be. (A kiállítás helyszí-
nei a honlapunkon, a www.bokonyvt.hu
oldalon láthatók.)

A II. bonyhádi Wass Albert nap ki-
emelkedõ rendezvénye, a vers- és prózamondó ver-
seny mellett az idelátogatók megnézhették Vincze
László szentendrei papírmerítõ mûhelyének kiállí-
tását, részt vehettek bonyhádi mûhelyek látogatá-
sain (Fazekas József kardkovács, Herbszt Helga
keramikus és Stekly Zsuzsa tûzzománcmûvész).

A városi könyvtárban még részesei lehettünk
Kovács Gábor Nemzeti dal 2006 címû dala õs-
bemutatójának, meghallgathattuk Dinnyés József
Akiket a határ elhagyott címû irodalmi mûsorát.

Egy az idõ hiánya miatt rövidre szabott könyv-
bemutatóra – Takaró Mihály Wass Albert vol-
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Költségvetésének jelentõs csökkenése miatt akár két
hónapra bezárhat nyáron az Országos Széchényi Könyv-
tár, de még az is elõfordulhat, hogy a szerverek sem
üzemelnek majd. A vezetõk úgy gondolkodnak, hogy
20-25 millió forintot spórolhatnának a nyári zárva tar-
tással, ez azonban korántsem elegendõ, hiszen a 703
milliós költségvetésbõl a saját bevételekkel együtt 471
millió lett. A könyvtár fõigazgatója szerint a közgyûjte-
mények mûködésére az jelenthetne biztosítékot, ha
költségvetésükrõl a parlament határozna.

(forrás: Magyar Nemzet és FigyelõNet)

tam – is sor került. Látogatóinknak megígértük,
hogy a nyár elején a könyvfesztiválra ismét meg-
hívjuk az irodalomtörténészt.

A nap programja egy megemlékezéssel fo-
lyatódott a Wass Albert-szobornál. Ezt köve-
tõen a mûvelõdési házban Egy pillanatnyi ke-
serû öröm Észak-Erdélyben címmel a Nemze-
ti Kamaraszínház vendégjátékát láthattuk, majd
csobán bál következett, ahol a Bartina zenekar
muzsikált.

Beszámoló gondolataimat Wass Albert sora-
ival zárom: „Olyan jó néha angyalt lesni / s
angyalt lesve csillagok közt / Isten szekerét
megkeresni. / Ünneplõben elébe menni, mesék
tavában megfürödni / s mesék tavában mélyen,
mélyen ezt a világot elfeledni.”.

Antal Mária

Végveszélyben
a Kincskeresõ

Tisztelt gyermek- és iskolai könyvtárosok!
A szokásosnál nagyobb késedelembõl önök

már sejthetik, hogy a Kincskeresõt is utolérte
a valamennyi folyóirat létét fenyegetõ pénzte-
lenség. A Nemzeti Kulturális Alapprogram
szépirodalmi kollégiuma az egyetlen hazai
magyar gyermekfolyóiratot besorolta a támo-
gatásra nem érdemesített orgánumok kategóri-
ájába. (Határon túli laptársunk, a sepsiszent-
györgyi Cimbora szintén ide került.) Termé-
szetesen mindent megpróbálunk megtenni a
megmaradásért. Ha a szerencsétlenségben va-
lami szerencsénk is lesz, meghosszabbíthatjuk
megszûnésünk kálváriáját, sõt visszanyerhet-
jük 33 évfolyammal megszerzett szokásjoga-
inkat a fennmaradáshoz.

A kulturális sajtóban megjelenõ, idõnként viha-
ros reagálásokból önök értesülhettek arról, hogy
maguknak tiszteletet kivívó sajtótermékek kerültek
hasonló helyzetbe. A miénk abban különbözik a
többiekétõl, hogy nem versenytársainkat minõsí-
tették életrevalóbbnak nálunk. Egyszerûen a gyer-
mekirodalmi folyóirat mûfaját ítélték fölösleges-
nek. Pedig annak idején azért hozták létre a Kincs-
keresõt, hogy idejekorán hozzászoktassák a gyere-
keket a folyóirat-olvasáshoz, ami más típusú olva-
sói magatartás, mint a könyvolvasás. Fõleg akkor,
ha olvasóink élnek a lap által kínált interaktív le-
hetõségekkel.

Nem a Kincskeresõ ellenségei diadalmaskodtak
rajtunk. A sorsunkról ítélkezõ grémium tagjainak
többsége – utólagos bevallás szerint – egyszerûen
nem ismerte a Kincskeresõt. Egymás lapjait olvas-
sák, pozitív vagy negatív benyomások érik közben
õket, ez tükrözõdik ítéletükben. De gyermeklapot
csak az vesz a kezébe közülük is, akinek iskolás
gyereke van, vagy pedagógus, esetleg könyvtáros
a házastársa. Többnyire csak a különbözõ gyer-
mekmagazinokkal találkoztak õk is. Pedig a
Kortárst, a Holmit, a Tiszatájat senki sem téveszti
össze egy életmódmagazinnal.

Tisztelt kollégák! Ha most életben tudunk ma-
radni, az sem jelent tartós létbiztonságot. Bennün-
ket csupán önök tudnak megmenteni, ha méltónak
találnak erre. Ha meg tudják értetni, el tudják hitet-
ni szaktanárokkal és érdeklõdõ gyerekekkel, hogy
a Kincskeresõ anyagában (hangsúlyozottan nem
feltétlenül a legfrissebb lapszámban!) nagyon sok
érdekességre, szakmai segítségre lelhetnek tanítás-
hoz, dolgozatíráshoz, felvételi vizsgákra való fel-
készüléshez. (Humán pályára készülõ iskolások-
nak is javasolhatják, hogy rendeljék meg a lapot.)
Nekünk az a legnagyobb problémánk, hogy gyer-
mekolvasóink többnyire akkor kapnak rá folyóira-
tunkra, amikor már ki is nõtték.

Természetesen sok jogos kritika illetheti szer-
kesztési elveinket és gyakorlatunkat, többször té-
vedünk a korosztály megválasztásában, sok a hi-
ánytémánk stb., éppen ezért használjuk ki öröm-
mel, ha könyvtárakba, iskolákba hívnak el bennün-
ket. Még hasznosabbnak tartanánk, ha egyszer a
szakma szervezne egy olyan tanácskozást, ame-
lyen kiderülhetne, milyen gyermekfolyóirat(ok)ra
lenne szükség és igény Magyarországon.

Tisztelettel:
Rigó Béla

fõszerkesztõ
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Vademecum…
Gyere velem

– ha problémáid vannak,
– ha gondok nyomják válladat, ha nem találod a helyes utat,
– ha egy segítõ kézre van szükséged, ami irányt mutat,
– ha szeretnél boldogabban, kiegyensúlyozottabban élni – egy-

szóval jól érezni magad a világban!
Mindezt nyújtja a Radácsi Zsuzsanna és Nagy Zsolt szerzõpáros

által kifejlesztett, Filluszok útján címû, felnõtteknek szóló probléma-
megoldó ezoterikus társasjáték.

Aki szeretné jól érezni magát a bõrében és szeretne boldogan,
önfeledten élni, jól és tartalmasan  megélni az idõt, az tartson ve-
lünk! Rólad – róla – rólunk lesz szó!

A Filluszok útján járva játékos egyszerûséggel megszabadulha-
tunk gyomorszorító és kevésbé súlyos gondjainktól, melyek rossz
közérzetet és nem egyszer betegségeket is okozhatnak. Mivel testün-
ket, lelkünket rabságban tarthatja a szorongás, félelem, a stresszek
által kiváltott belsõ feszültség. Ezek lehetnek munkahelyi, családi
vagy önértékelési zavarból adódó problémák, melyek feldolgozása
egyedül nagyon nehéz vagy egyáltalán nem lehetséges anélkül, hogy maradandó károsodást ne szen-
vednénk.

Egy nagyon  hatékony problémafeltáró és megoldó eszközt szeretnék most a figyelmetekbe aján-
lani, amit egyre többen használnak már nagy megelégedéssel.

   Néhány vélemény:
„A Filluszok útján társasjáték, felnõtteknek ajánlott ezoterikus társasjáték, mely segít problémáink

megoldásában. És ugyan kinek ne lennének megoldandó problémái, feladatai? Az önmegismerés
rögös útja vezet a Filluszok Fellegvárába. Tegyük le nehéz hátizsákjainkat és hagyjuk, hogy gyermeki
énünk vidáman haladjon a Kétségek Földjérõl a Sejtelmes Sivatagon, Zúgó Zuhatagon át önmaga
harmóniája felé. A társasjáték segít lelassulni a hétköznapok rohanásában és közelebb hozza vállalt
életfeladatunkat, hogy megtanuljunk õszintén, a szívünk szerint élni.”  (Ballai Zsuzsa, az Elixír
Könyvesbolt vezetõje)

„Játék, szórakozás, önfeledtség, öröm. Probléma, gond, nehézség, kihívás vagy feladat? Ez az
érdekes »találmány« a játék könnyedségén, önfeledtségén keresztül visz közelebb minket problémá-
ink valódi természetéhez és a valódi válaszokhoz. De a válasz mindig olyan mélységû – amilyen
mélyen hajlandóak vagyunk önmagunkba nézni.” (Varga Ildikó grafológus, asztrológus)

A delphoi jóshely üzenete még ma is érvényes: Ismerd meg magad!
Konfliktusaink jelentõs része az önismeretnek, valamint a közvetlen környezetünket alkotó embe-

rek ismeretének a hiányából és a rólunk alkotott véleményükbõl – ami nem feltétlenül egyezik meg
önképünkkel – fakad. Értelmetlen dolog önmagunktól vagy másoktól olyasmit elvárni, ami teljes
mértékben ellentétben áll személyiségünkkel, illetve személyiségükkel.

A hozott tulajdonságainkkal érdemesebb együtt élnünk, nem pedig azokat elnyomnunk. Egyedi-
ségünket megismerve boldogabb, sikeresebb életre számíthatunk!

Erõsségeinket kiaknázva, kevésbé jó tulajdonságainkat tudomásul véve könnyebben jutunk át
életfeladatainkon, járjuk sorsunk útját.

Maga a szerzõ is azért lépett az önmegismerés olykor fájdalmas, de több elismerést nyújtó útjára,
mert egy boldogabb, kiegyensúlyozottabb, sikeresebb életre vágyott.

A társasjáték egy rendszeres meditáció végsõ eredménye, melyet tiszta szívvel ajánlunk minden
önmagát keresõnek, önértékelési zavarral küzdõnek és kételyek közt hánykódónak.

Könyvtárak számára megvásárlását azért ajánljuk, hogy – akár egy klubot létrehozva –hozzásegít-
sük embertársainkat egy jobb és minõségi élet megtalálásához.

„Az élet egyetlen hasznos feladata, hogy teljes szívvel végigmenjünk egy úton.” (Carlos Castaneda)
www.filluszok.uw.hu
Radácsi Zsuzsa
mobil: (30) 919-9660, tel./fax: (28) 476-292
e-mail: silverowl@invitel.hu -mi-
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Külhonból jelentjükKülhonból jelentjükKülhonból jelentjükKülhonból jelentjükKülhonból jelentjük

GOOGLE-projekt „fut”
Dublin egyetemén!

Dublin legfrissebb alapítású egyeteme, a DCU
(Dublin College University) jelentõs kutatási
támogatást nyert a világ legjelentõsebb internetes
keresõgépét mûködtetõ Google-tól. Két ameri-
kai egyetemmel együttmûködve az intézmény
számítástechnikai részlege Alan Smeaton pro-
fesszor vezetésével egy olyan képkezelõ progra-
mot fejleszt, amely képes a kézírások felismeré-
sére, azonosítására és kezelésére. A speciális
szoftver az AIC – Adaptive Information Cluster
– névre hallgat, és használatával a digitalizált
kéziratok széles körû kutathatósága és hozzáfér-
hetõsége remélhetõ.

A Google egyébként (amelyet Larry Page és
Sergey Brin alapított a Stanford Egyetem kollé-
giumának egyik hálószobájában) jelentõs mér-
tékben hozzájárult a Library of Congress (Kong-
resszusi Könyvtár) tavaly novemberben meghir-
detett, a kéziratok, régi és ritka könyvek digita-
lizálását célzó programjához, hárommillió dol-
lárt adományozva, de önmaga is vezet ilyen pro-
jektet, többek között a harvardi és az oxfordi
egyetem közremûködésével.

Ma már jelentõs a digitalizált és akár az
interneten is elérhetõ, géppel olvasható dokumen-
tumok száma, de még közel sem oldottuk meg a
széles körû kutathatóság kérdését. Mindenki, aki
ezzel dolgozott, szembesült azzal, hogy már a
szkennelésnél milyen felismerési problémák
adódhatnak. A képfelismerés és -kezelés megle-
hetõsen kezdeti állapotban van, ami különösen a
kéziratos anyaggal való munkát nehezíti meg. A
dublini egyetemen folyó fejlesztõ munka ezért
számít nagy szakmai újdonságnak és komoly
elõrelépésnek.

A kutatócsoport, amelyet két éve alapított az
Ír Tudományos Kutatási Alapítvány, a Google
megbízásának eredményeképpen öt további ku-
tató bevonásával folytathatja a fejlesztõ munkát,
hogy széles körben olvashatóak legyenek olyan
különleges kéziratok, mint a híres VIII. századi
Kellsi Kódex, George Washington személyes

naplója, vagy akár a parókiák középkori anya-
könyvei.

Az egyetem (DCU) a másik nagy egyetem, a
UCD (University College Dublin) számítógépes
szakembereivel egyeztetve dolgozik, míg a kéz-
iratok digitalizálásában a Dublin Institute of
Advanced Studies a partnere. A digitalizációs és
képkezelési munka a tárgyazonosításra is kiter-
jed, így várhatóan a múzeumok is sokat profitál-
hatnak majd eredményeibõl. Az egyetem szak-
mai tekintélyét nagyon emelte a Google-tól ka-
pott támogatás.

A kutatások remélhetõ eredménye a www.
scholar.google.com címen lesz elérhetõ.

BBB

A vezetõ nõi orgánum neve az USA-ban nem Nõk Lapja
(http://www.noklapja.hu), hanem: Nõk Napja (Woman’s Day -
http://www.womansday.com). Ki tudná eldönteni, melyik elne-
vezés banálisabb – tartalmuk viszont bizonyára többszörösen is
rácáfol minderre. És valóban: most a Woman’s Day az amerikai
könyvtárosok szövetségével, az ALA-val (http://www.ala.org)
karöltve esszéírási versenyt hirdet a következõ címmel:

Hogyan változtatta meg a könyvtár az életedet?
(How Has the Library Changed Your Life?)
Legutóbbi, 2006. március 7-ei számában a lap azt a felada-

tot állította az amerikai nõk elé – külföldiek sajnos nem pályáz-
hatnak, férfiakról meg ne is essék szó ;-) –, hogy maximum 700
szóban (tehát igencsak tömören) fogalmazzák meg a témával
kapcsolatos élményeiket. A nyertes írást és még három helyezett
esszéjét közzéteszik a lapban. Persze erre még várni kell, elvég-
re a beadás határideje 2006. május 10.

A Woman’s Day címû magazint a világ vezetõ médiacso-
portjának, a francia Lagardère-nek az egyik leányvállalata, az
Hachette Filipacchi Media US adja ki (http://www.hfmus.com/
HachetteUSA/NoFlash/index.html). Az Hachette veretes hang-
zású a magyar könyvtárosok számára is: Louis Hachette akkor
lépett a könyvkultúra pázsitjára, amikor 1826-ben megvásárolta
a Brédif könyvesboltot Párizsban. Az elsõ szórakozató magazin,
a Journal pour Tous megjelenése szintén az õ nevéhez fûzõdik.
1863-ban pedig barátjával, Paul-Émile Littrével megindította a
francia nyelv szótárát, a Dictionnaire de la langue française-t.
Említsünk meg még egy mérföldkövet a kiadó életében: 1953
azért jelentõs évszám, mert Henri Filipacchival az Hachette ekkor
bocsátotta útjára az elsõ „Livre de Poche”-t, amely a mai napig
Franciaország elsõ számú paperback-sorozata.

Bánhegyi Zsolt
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IKSZ elnökségi hírek
Az Informatikai és Könyvtári Szövetség márci-
us 2-án tartotta elnökségi és tagozatvezetõi ülé-
sét ahol a jelenlévõk egyeztették:

• az ez évi Internet Fiesta programját és hely-
színét,

• meghallgatták a Kiss Gábor alelnök által
vezetett munkabizottság javaslatát az IKSZ által
alapítandó kitüntetésrõl,

• valamint egyeztették a 2006. évre kapott
mûködési költségkeretet és

• az ez évi kitüntetésekre szóló felterjeszté-
sek határidejét.

Az Internet Fiesta központi programja márci-
us 28-án 10 és 15 óra között kerül megrendezés-
re a Hallgatói Információs Központban, Buda-
pesten. Rendezõi továbbra is a Neumann János
Számítógép-tudományi Társaság és az Informa-
tikai és Könyvtári Szövetség, koordinátora a
kecskeméti Katona József Könyvtár. Az esemény
fõtámogatója szintén a Neumann János Számí-
tógép-tudományi Társaság, támogatója a Nem-
zeti Kulturális Alap.

Az IKSZ szeretné, ha az elõzõ évekhez vi-
szonyítva még több könyvtár csatlakozna a prog-
ramhoz, külön hangsúlyozva kéri a megyei
könyvtárakat, hogy segítsék elõ a községi könyv-
tárak csatlakozását, részvételét.

A Kiss Gábor alelnök vezette bizottság rész-
letesen kidolgozta az IKSZ által alapítandó ki-
tüntetés alternatíváit, melyeket a jelenlevõk
megvitattak. A javaslat szólt a kitüntetésre való
felterjesztés, jelölés módjáról, az odaítélés gya-
koriságáról, az átadás idejérõl, a díjazottak le-
hetséges körérõl, az elbírálás módjáról és a
megjelenítés formájáról.

Az IKSZ elnöke megköszönte a bizottság
eddigi munkáját és javasolta, hogy a bizottság
az elhangzott javaslatok alapján dolgozza át a
kiírást, készüljön el a szabályzat tervezete is,
melyet a következõ elnökségi ülésen újra meg-
tárgyalnak.

Az IKSZ részére az NKÖM által biztosított
2006. évi mûködési költségtámogatás jóval ke-
vesebb, mint a korábbi években volt, ezért na-
gyon takarékos, szûkös költséggazdálkodást kell
folytatni, melynek betartása állandó odafigyelést
igényel az elnökség tagjaitól.

A Könyvtári Levelezõ/lap elõfizetõi körének
megtartása és bõvítése érdekében a fõszerkesztõ
tervezi, hogy több megyei rendezvényre elláto-
gat a közeljövõben, ahol szeretne élni a közvet-
len lobbizás lehetõségével.

Az IKSZ elnöke kérte, hogy az idei évben
átadásra kerülõ szakmai kitüntetésekre a tago-
zatvezetõk március 15. és 31. között tegyék meg
javaslataikat, melyeket juttassanak el az IKSZ
titkárságára. Ennek megtárgyalására a követke-
zõ elnökségi ülésen kerül sor, április 5-én.

-mi-

IKSZIKSZIKSZIKSZIKSZ     –––––     hírek,hírek,hírek,hírek,hírek,     eseményekeseményekeseményekeseményekesemények

Az EGÉSZséges Táplálkozásért Egyesü-
let és az Országos Onkológiai Intézet kon-
ferenciát rendezett március 1-jén az Egész-
ségügyi Minisztériumban az egészségmeg-
tartó és betegséget megelõzõ táplálkozási
modellrõl. Az elõadások szövege a
www.dieta.hu honlapon olvasható, a szak-
irodalom jelentõs része beszerezhetõ a
Budapest Teleki Téka könyvesboltban.

Egészségmegõrzéssel foglalkozó könyv-
tári klubok figyelmébe ajánljuk.
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SzomszédolóSzomszédolóSzomszédolóSzomszédolóSzomszédoló

A nagyváradi és szatmár-
németi római katolikus

egyházmegyei könyvtárak
muzeális állományainak

kialakítása, feldolgozása*
Az utóbbi évtizedekben meglehetõsen mostoha
sorsra jutott erdélyi és partiumi egyházi könyv-
tárak némelyikének romjain az elmúlt évek so-
rán lendületes rehabilitációs munka indult el. A
fizikai értelemben vett rendbetétel után kezdetét
vette a tulajdonképpeni könyvtári feltárás, fel-
dolgozás is. A nagymértékû pusztulás ellenére
igen értékes könyvállományokat tudtunk meg-
menekíteni, begyûjteni, vagy akárcsak a teljes
ismeretlenségbõl kiemelni az újjáalakuló egyház-
megyei könyvtárak számára.

Fényes középkori elõzmények után a nagyvá-
radi római katolikus egyházmegye a protestan-
tizmus térhódításának nyomása, majd a 32 évig
tartó török uralom alatt (1660–1692) teljesen

elpusztult. A XVII. század legvégén visszatele-
pülõ püspökség számára a Rákóczi-szabadság-
harc katonai hadmûveletei az újbóli pusztulást
jelentették. Ezért a püspökség, a káptalan és az
ekkor még csekély számú plébániák a könyvtár-
gyarapítást gyakorlatilag csak az 1720-as évek-
ben kezdhették meg. Így az egyházmegye kléru-
sához kötõdõ, korábbi possessorbejegyzésekkel
ellátott néhány tucatnyi kötet gyûjteményünk igen
becses értéke.

XX. századi pusztulása okán a váradi püspö-
ki könyvtár egykori összetételérõl alig vannak
adataink. A Patachich Ádám püspök (1759–1776)
révén Kalocsára került értékes könyvállomány-
tól eltekintve a püspöki bibliotéka több mint két
és fél évszázados gyarapodását, összetételét jó-
részt homály fedi, a második világháborút köve-
tõ események könyvállományát és katalógusait
javarészben elpusztították. Hasonló sorsra jutott
a papnevelde könyvgyûjteménye is. Kegyesebb
volt a sors a káptalani könyvtárral, mely szinte
hiánytalanul átvészelte az utóbbi évtizedek ese-
ményeit, és jelenleg az egyházmegyei könyvtár
gerincét alkotja1. Igen változatos a kép a plébá-
niai könyvtárak sorsát illetõen. Az egyházmegye
mintegy háromtucatnyi történeti plébániájának
könyvtárai eltérõ mértékben estek áldozatául a
háborús eseményeknek, az elkobzásnak, a gon-
datlan kezelésnek és nem utolsó sorban a ma-
napság virágkorát élõ, gátlástalan mûkincs-
kereskedelemnek.

Az egyházmegye területén és elsõsorban
Nagyváradon egykor nagy számban jelenlévõ
szerzetesrendek (jezsuiták, ferencesek, pálosok,
premontreiek, irgalmasrendiek, kapucinusok,
minoriták, orsolyák) könyvtárai sajnálatos mó-
don jórészt elpusztultak, szétszóródtak. A váradi
jezsuita, ferences és pálos rendházak Mária Te-
rézia, illetve II. József intézkedéseinek estek
áldozatául. Könyvtáraik szétszóródtak, megsem-
misültek, egykori állományaik azonban levéltári
kutatások tárgyai lehetnének. A váradi irgal-
masrendiek és orsolyák, továbbá a szilágysomlyói
minoriták könyvtárai a második világháború utáni
évtizedekben teljesen megsemmisültek, a pre-
montreiek igen értékes egykori bibliotékájának

*A szerzõ elnézését kérjük, amiért cikke csak hosszas
várakozás után jelenhetett meg, ennek – másfelõl igen
örvendetes – oka az aktuális anyagok nagy száma volt. –
a szerk.
1 Emõdi András: Nagyváradi katolikus könyvgyûjtemé-
nyek a 18. században, különös tekintettel a székeskáptalan
könyvtárára. MKsz. 2003/4.
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pedig csak csekély maradékát õrzi a városban
ismét meggyökerezõ rend. Az egyedüli, többé-
kevésbé épségben megmaradt szerzetesrendi
könyvállomány a váradi kapucinusoké, akik
1727-ben telepedtek meg Váradon.

Joggal mondható tehát, hogy a nagyváradi
egyházmegyében 1998-ban elkezdõdött könyv-
tárrekonstrukció romokon indult meg. A püs-
pöki székesegyház hat könyvtári termének tel-
jes felújítását pályázati (NKÖM, NKA) forrá-
sok bevonásával végeztük el. Az évtizedek óta
ezekben a termekben tárolt, könyvtömeggé és
papírhulladékká silányult püspöki, káptalani és
szemináriumi könyvtárak, illetve könyvtárma-
radékok szétválasztása, takarítása, rendszere-
zése közel két évig tartó munka eredménye
volt. Sikerült proveniencia szerint önálló állo-
mányokra szétválasztani a könyveket, továbbá
kialakítani egy RMK és egy 1701 elõtti kül-
földi nyomtatványokat magában foglaló gyûj-
teményt.2 E munkálatokkal párhuzamosan mód-
szeresen végigjártuk a történeti plébániákat, és
az 1801 elõtti könyvanyagot jegyzékeltük,
majd részben begyûjtöttük az egyházmegyei
könyvtárba. E beszállított plébániai könyvál-
lományokat önálló egységekként kezeljük, nem
olvasztottuk be a törzsállományba.

A pusztulás mértékének ellenére egy jelentõs
könyvgyûjteményt alakítottunk ki a jelzett, meg-
menekült könyvtárak maradékaiból. 8 õsnyom-
tatvány, 374 antikva (XVI. századi nyomtatvány),
219 RMK, kb. ezer XVII. századi nyomtatvány
és  közel tízezer 1850 elõtti nyomtatvány alkotja
az egyházmegyei könyvtár muzeális állományát.

A feldolgozás 2000-ben indult meg. Elsõként
az épségben megmaradt és XVIII–XIX. századi
katalógusokkal is rendelkezõ káptalani állomány
feldolgozását végeztük el3, majd nekiláttunk az
összes állományrészt átfogó õsnyomtatvány-an-
tikva-RMK katalógus elkészítésének4. Idõközben,
évfordulós kiállítás apropóján, egy nyomdatör-
téneti összefoglaló munka is elkészülhetett5. Je-
lenleg a XVII. századi nyomtatványokat bemu-
tató katalógus összeállításán, illetve a kapucinu-
sok könyvtárát bemutató köteten dolgozunk.

A szatmári római katolikus egyházmegye
aránylag fiatal, 1804-ben szakították ki az egri –
érseki rangra emelt – egyházmegye területébõl,
Trianon után több részre esett szét. A váradi
egyházmegyéhez hasonlóan a plébániák, szerze-
tesrendek középkori, koraújkori elõzményei jó-

részt elpusztultak. A XVII. és XVIII. század
folyamán könyvtári tekintetben is jelentõs lépés
volt a szerzetesrendek újbóli megjelenése a ké-
sõbbi egyházmegye (ekkor tehát még egri püs-
pöki egyházmegye) területén. Az 1636-ban ala-
pított szatmári jezsuita gimnáziumnak és könyv-
tárának jogutódja 1776 után a pálos rend volt. A
rendfeloszlatások (1786) nyomán azonban a
könyvtár szétszóródott. Hasonló módon veszett
nyoma a nagybányai jezsuita rendház könyvtá-
rának is. Középkori elõzmények után a minori-
ták az 1680-as években tértek vissza Nagybá-
nyára, majd a szatmári békekötés után gyökerez-
tek meg végleg a városban. Kolostoruk államo-
sítása ellenére (1948 után) értékes könyvtáruk
megmenekült, a Szentháromság plébániatemp-

2 Emõdi András: Kísérlet a nagyváradi R. Kat. Egyház-
megyei Könyvtár rehabilitálására. Erdélyi Múzeum, 2002/
1-2.
3 Emõdi András: A Nagyváradi Székeskáptalan könyvtá-
ra a XVIII.században. Bp.-Szeged, 2002.
4 A Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegyei Könyv-
tár régi állománya. I. Bp.-Nagyvárad, 2005.
5 A Nagyváradi Szemináriumi Nyomda 1745–1804. Nagy-
várad-Bp., 2004.
6 Bibliotheca Laurenziana. Szatmár, 1900.
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lomban õrzik mindmáig.
Kaplonyban az 1720-as
évektõl voltak jelen a fe-
rencesek, könyvtáruk ja-
varészben ma is meg-
van. Az egyházmegye
területén a kegyesrendi-
eknek (piaristák) két
rendházuk is volt: Nagy-
károlyban (1727-tõl) és
Máramarossz ige ten
(1730-tól). Mindkét
rendháznak és a hozzá-
juk kapcsolódó oktatási intézményeknek részben
megmenekültek a könyvtárai, a gondos rejtege-
tésnek, befalazásnak köszönhetõen. A XIX. és
XX. század folyamán az egyházmegyében (új-
ból) letelepített szerzetesrendek könyvtárai kö-
zül a szatmárnémeti ferences kolostor könyvtára
igen jelentõs értéket képvisel, jelenleg a legérté-
kesebb könyvanyaga az egyházmegyének (az
1913-ban érkezõ rendtagok a gyöngyösi, kassai,
rozsnyói rendházakból kaptak könyvanyagot, me-
lyet 1948 után elrejtettek és csak az 1990-es évek
legvégén tártak fel).

Az 1804 után alakuló szatmárnémeti püspöki
és káptalani könyvtárak a második világháború
után szinte teljesen megsemmisültek, illetve szét-

szóródtak. A Schlauch Lõrinc-féle könyvtár
(mely magában foglalta a Török Jánostól vásá-
rolt hungarikumokban és ritkaságokban gazdag
könyvtárat is)6 egy részét az 1930-as években
eladta a püspökség, maradékai talán a kolozsvá-
ri Akadémiai Könyvtárba jutottak az 1950-es
években. Más okok következményeként (svábok
kivándorlása, új plébániaépületek építése az
1970–1980-as években, gondatlan tárolás stb.),
de hasonlóan nagymértékû volt a pusztulás a
plébániai könyvtárak esetében is.

2005-ben vette kezdetét a szatmárnémeti püs-
pökség által fenntartott Hám János Római Kato-
likus Teológiai Iskolaközpont mellett mûködõ
Egyházmegyei Könyvtár külön részlegének, a
muzeális könyvanyagot megõrizni hivatott
könyvgyûjteménynek a kialakítása. A nagyvára-
di tapasztalatokat felhasználva, egy meglehetõ-
sen operatív „felderítõ” munka során, 2005 má-
jus-júniusában számba vettük az egyházmegye
összes régi könyvállományát, és egy elõzetesen
kialakított koncepció mentén begyûjtöttük a
könyvanyagokat.

A püspöki palotában lévõ Egyházmegyei
Könyvtárba a püspöki és káptalani könyvtárak
csekély számú maradékát, az egyházmegye
összes plébániájának még fellelhetõ régi
könyvanyagát (mint említettük, ez elég szegé-
nyes volt), továbbá a szatmárnémeti ferences
rendház gazdag könyvtárát szállítottuk be. A
két piarista könyvállományt terveink szerint a
Nagykárolyban kialakítandó piarista „gyûjtõ-
könyvtárban” egyesítjük, továbbá a kaplonyi
ferences könyvtárat helyben rendeznénk, dol-
goznánk fel, ugyanis ott adottak a biztonságos
tárolás körülményei.

Az így kialakított, három pilléren nyugvó
régikönyves intézményi hálózat a jövõben remél-
hetõleg oltalmat fog nyújtani a szatmári egyház-
megye mostoha sorsú  régi könyveinek. Leltárba
vételük, feldolgozásuk 2006 nyarától várható.

A két egyházmegye (nagyváradi, szatmári)
összes könyvtárát átfogó ténymegállapító (mert
évtizedes pusztulásuk okán ez volt az elsõdleges
feladatunk), majd rehabilitáló (begyûjtõ, rend-
szerezõ és feldolgozó) munka jó irányban halad.
Reményeink szerint a már kialakított és a kiala-
kítandó gyûjtõkönyvtárak állományai feldolgo-
zásuk elõrehaladtával az egyház-, mûvelõdés- és
könyvtörténeti kutatás célpontjai lesznek.

Emõdi András
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Digitális könyvtárak

Mi is az a digitális könyvtár? Erre a kérdésre
találhatunk választ Lucy A. Tedd és Andrew
Large könyvében. A két szerzõ jó néhány éves
tanítási tapasztalatot tudhat maga mögött a
könyvtári és információs tudományok területén.
Lucy A. Tedd az Egyesült Királyságban, a
University of Wales Aberystwyth hallgatóinak
ismereteit bõvíti, míg Andrew Large Kanadá-
ban, Montrealban, a McGill Universityn teszi
ugyanezt.

A könyv bevezeti az olvasókat a digitális
könyvtárak világába. A két szerzõ többszempontú
megközelítést alkalmaz. Megpróbálnak áttekin-
tést adni a történetükrõl, felhasználóikról, a de-
finíciójukról, valamint érintik a gyakorlati kér-
dések széles skáláját. Megemlítenek néhány, a
digitális könyvtárak tervezésével, megvalósítá-
sával kapcsolatos fontosabb témát, mint a szab-
ványosítás, az együttmûködési képesség, illetve
az interfésztervezés problematikája. Bár a könyv
nem az információ megszerzésérõl szól, a szer-
zõk fontosnak tartották leírni azokat a keresési
és böngészési módokat, amelyekkel a felhaszná-
lók eljuthatnak a számukra értékes információk-
hoz. S habár a tárgyhoz kapcsolódna olyan in-
tézmények széle köre is, melyek nem könyvtári
szervezetek (mint például a levéltárak, múzeu-
mok), mégis a könyvben (a behatárolt terjedelmi
lehetõségek miatt) a könyvtárak dominálnak.
Ennek oka, hogy a könyv elsõsorban a könyv-
tártudományi, információtudományi, illetve szá-
mítógép-tudományi szakembereknek, hallgatók-
nak szól, nekik próbál segítséget nyújtani, hogy
ebben a gyorsan fejlõdõ témában otthonosan mo-
zogjanak.

A digitális könyvtárra definíciót adni igen
nehéz. Többen, többféleképpen megpróbálkoz-
tak vele. Mégis felfedezhetünk bizonyos irány-
elveket, melyek körülhatárolják a digitális könyv-
tár fogalmát. A digitális könyvtár elektronikus
források és az azokat felhasználhatóvá tévõ tech-
nikai apparátus összessége. Tartalmazhat bármi-
lyen multimédiás anyagot, szövegeket, képeket,

mozgóképeket, hangokat és ezek bármiféle ke-
verékét. Jól megszervezett adathálózat, amelybe
beletartoznak az adatok, a metaadatok és a kö-
zöttük lévõ kapcsolatrendszer is. Lehet benne bib-
liográfiai és teljes szövegû információ egyaránt.
A gyûjtemény a felhasználói társadalom érdeké-
ben valósul meg, a felhasználók által, a funkci-
onális adottságaik támasztják alá a társadalom
információs szükségletét és információ-felhasz-
nálását. Ebben az értelemben az információs
intézmények kibõvítései, olyan fizikai helyek,
ahol a forrásokat szétválogatják, összegyûjtik,
szervezik, szolgáltatják és hozzáférhetõvé teszik
a felhasználói társadalom érdekében.

A digitális könyvtár magában kell hogy fog-
lalja a digitális világból származó információ-
kat. Azonban gondoljunk bele, hogy az ilyen
információk nagy részét szöveges dokumentu-
mok alkotják (a számos multimédiás dokumen-
tum mellett). Ez azonnal maga után vonja azt a
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kérdést, hogy rendelkezhet-e egy digitális könyv-
tár nem digitális gyûjteménnyel éppúgy, mint
digitális gyûjteménnyel. Tekinthetünk-e egy
egyetemi könyvtárat, amely nagy számú nyom-
tatott gyûjtemény mellett számos e-folyóiratot
és e-könyvet tart fenn, digitális könyvtárnak?
Nehéz a határvonalat meghúzni, így sokkal sze-
rencsésebb, ha a digitális könyvtár terminus he-
lyett a „hibrid könyvtár” elnevezést használjuk,
ha ki akarjuk hangsúlyozni, hogy mindkétféle
forrású dokumentum megtalálható.

De egyáltalán miért is van szükség digitális
könyvtárakra? Mit tud a digitális könyvtár nyúj-
tani a felhasználók számára, amit ne találhatná-
nak meg a tradicionális könyvtárakban? Az elsõ
és legfontosabb az, ami gyakran elõfordul, hogy
sok olyan információhoz nyújtanak hozzáférést
osztott hálózaton keresztül, ami a tradicionális
könyvtárak számára lehetetlennek bizonyulna.
Már nem szükséges sem gazdasági erõforráso-
kat, sem fizikai teret keresni a könyvtári gyûjte-
ménynek. Sok felhasználó számára a fõ vonzerõ
az, hogy több különbözõ helyrõl tudnak kapcso-
latot létesíteni a digitális könyvtárral, mint pél-
dául otthonról, az iskolából, az egyetemrõl, egy
irodából vagy egy internetkávéházból. Továbbá
elérhetik õket a nap minden percében, sõt, éj-
szaka is, az év minden napján. A dokumentu-
mok mindig hozzáférhetõk, s a felhasználónak
nem kell azzal szembesülnie, hogy az általa
keresett dokumentum ki van kölcsönözve,
kötészetben van, rossz polcra van téve vagy
elveszett. Ezenkívül a digitális könyvtárak
különleges keresési és böngészési lehetõsége-
ket nyújtanak, és letölthetõvé teszik a doku-
mentumokat vagy arra is módot nyújtanak,
hogy kivágjanak belõlük és az így kiemelt részt
közvetlenül egy másik dokumentumba il-
lesszék. Szolgáltatásaik segítik az olyan
internetes tevékenységeket, mint például a táv-
oktatás, az internetes kereskedelem, meg-
könnyítik az együttmûködõ munkát földrajzi-
lag egymástól távol lakó vagy dolgozó embe-
rek között. A digitális technika megjelenése
gyökeresen megváltoztathatja azt, hogy kik,
mikor használják a könyvtárat, illetve azt, hogy
milyen szolgáltatásokat vehetnek igénybe.

Az információs szakemberek a digitális
könyvtárak esetében a szolgáltatásnövekedést
értékelik: nagyobb gyûjtemények, szélesebb hoz-
záférés, csökkentett raktározási költségek a tra-

dicionális könyvtár polcos raktározásához képest,
valamint jobb visszakereshetõség. Még egy fon-
tos szempont támasztja alá a digitális könyvtá-
rak szükségességét, ez pedig a dokumentumok
megóvásában betöltött szerepük, azáltal, hogy
nem kell a ritka és törékeny eredetiket kézbe
venni. A digitális könyvtárakat a tradicionális
könyvtárak kiterjesztéseinek tekinthetjük, melyek
további erõforrásokat jelentenek a felhasználók
információs szükségleteinek kielégítésére.

Ugyanakkor azt hangsúlyozni kell, hogy a
digitális dokumentumok nem helyettesítik, nem
helyettesíthetik a hagyományos forrásokat. Nem
csak hogy több millió, a digitális korszakot
megelõzõ idõszakból származó dokumentum
maradt átalakítatlanul, de a nyomtatott publiká-
ciók által elhasznált papír mennyisége évrõl évre
tovább növekszik. Mind a tudományos folyóira-
tok kiadói, mind az olvasóik szívesen fogadták
a digitális verziókat, de számos esetben a hagyo-
mányos verzió párhuzamosan létezik a digitális
megfelelõje mellett.

Azonban a digitális könyvtárak, vagy leg-
alábbis a digitális gyûjtemények, sajnos szintén
hozzák a saját problémáikat, mint például:

• a hozzáférés egyenlõsége,
• együttmûködési képesség a rendszerek és a

szoftver között,
• a gyûjteményhez való hozzáféréshez a fel-

használó azonosítása,
• információs szervezet,
• interfésztervezés,
• szellemi tulajdonjogok.
De hogyan vélekednek a felhasználók arról,

hogy milyen elõnyöket nyújt a digitális könyv-
tár? Elsõdlegesen azt emelhetnénk ki, hogy az
információ könnyen hozzáférhetõ, akár laptop-
ról, akár asztali számítógéprõl, és teljesen füg-
getlen a számítógép helyétõl. S nemcsak a távol-
ság gátját gyõzi le a felhasználó, de a digitális
könyvtár esetében idõkorlátot sem kell szem elõtt
tartania, hisz a gyûjtemény hozzáférése biztosí-
tott éjjel-nappal, a hét minden napján. Nem csak
könnyen juthatunk hozzá az információhoz, de
gyorsan is. Nagyon fontos, hogy a digitális gyûj-
teményekben a legfrissebb, napra kész informá-
ciót is elérheti a felhasználó s a visszakereshetõ-
ség is jó, nagy esély van a releváns információk
megtalálására.

Nem feledkezhetünk viszont meg arról, hogy
a digitális könyvtárhoz nem férhetünk hozzá
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internetes kapcsolat nélkül. S itt mindenképp meg
kell említeni azon akadályokat, amelyek a digitális
könyvtári szolgáltatások elérését korlátozzák.

Az elsõdleges a már elõbb említett internet,
azaz a megfelelõ technikai feltételek hiánya. A
technológia egy ország fejlõdésének velejárója,
így a digitális könyvtárak fejlõdésében is felfe-
dezhetjük azt a határvonalat, ami a fejlett és a
fejlõdõ országok között van, és amit a fejlõdés
egyenlõtlen üteme okoz. Ez a különbség termé-
szetesen nem csak országok között, de az egyes
országokon belül is megtalálható. Számos ország-
nak kell szembenéznie ezzel a problémával. El-
sõdlegesen a könyvtárak, a könyvtárosok felada-
ta, hogy áthidalják ezt, azáltal, hogy megfelelõ
digitális könyvtárakat hoznak létre és biztosítják
azt, hogy a felhasználók információs mûveltsé-
get szerezhessenek. Az internethez való hozzá-
férés elõsegítésében nagy lépés volt (a könyvtá-
rak mellett) az internetkávéházak megjelenése.
Az elsõ 1994-ben indult Londonban, és manap-
ság ezernyi hasonló létesítmény van több mint
140 országban. A cél azonban az, hogy internet-
hozzáféréssel rendelkezzen a társadalomban min-
denki. Miután kialakul a megbízható internetszol-
gáltatás és meglesznek a megfelelõ számítógé-
pes eszközök, megkezdõdhet a digitális könyv-
tárak virágzása.

A használatot korlátozhatják a felhasználók-
tól függõ problémák. Az elsõ ilyen a különféle
fizikai fogyatékossággal élõkkel kapcsolatos. Az
esélykülönbségek csökkentését számos ország-
ban törvényalkotás révén próbálják biztosítani, s
több technikai fejlesztést alkalmaznak, segédkez-
ve az elektronikus információs forrásokhoz való
hozzáférésben. Ilyen például a képernyõolvasó
szoftver, amely a vakoknak segít azáltal, hogy
egy hang felolvassa a képernyõn megjelenõ tar-
talmat, vagy a képnagyító szoftver, amely a
gyengén látók számára teszi láthatóvá a képer-
nyõn lévõ információkat. „Alternatív egér” segí-
ti azokat, akiknek problémájuk van a kézi vezér-
léssel.

Azok a felhasználók, akik nem tudnak olvas-
ni, gépelni vagy számítógépet használni, nagy
kihívásokkal kerülnek szembe, ha digitális in-
formációkat szeretnének megkeresni. A nyilvá-
nos könyvtárak (beleértve a fejlõdõ digitális
könyvtárakat) feladata oktató kurzusokkal elõse-
gíteni a felhasználók információs és kommuni-
kációs technológiákban való jártasságát. Ez azon-

ban nem keverendõ össze az információs mû-
veltséggel, ami az információs szükséglet felis-
merésének, a megfelelõ információ megkeresé-
sének, megszerzésének, a megfelelõ keresési
hely, illetve keresési erõforrások, adatbázisok
kiválasztásának, a kinyert információ kiértékelé-
sének és – a meglévõ információs anyagra épít-
ve – új tudás megteremtésének képessége.

A könyvtár csak egy a számos helyszín kö-
zül, ahol az emberek hozzá tudnak férni az e-
oktatási kurzusokhoz. Sok országban a European
Computer Driving Licence (ECDL) és a kapcso-
lódó International Computer Driving Licence
(ICDL) jelenti az információs és kommunikáci-
ós technológiában való jártassághoz vezetõ utat.

Újabb akadály, ha a digitális könyvtár nem
tartalmaz megfelelõ információkat a felhasználó
számára könnyen olvasható, megérthetõ nyelven.
Ezért a törekvések abba az irányba mutatnak,
hogy nem csak a világnyelveken, de olyan nyel-
veken is hozzáférhetõvé váljanak az elektroni-
kus információk, amelyeket az országban élõ
kisebbségek használnak, s folyik az ezt meg-
könnyítõ szoftverek fejlesztése.

Milyenek lehetnek a digitális könyvtárban
megtalálható dokumentumok? A digitális infor-
mációforrások a könyvtárakban, múzeumokban
vagy levéltárakban változatosak lehetnek, asze-
rint, hogy milyenek a felhasználók szükségletei,
és milyen az intézmény típusa, célja. Lehetnek
helyi vagy más forrásból származó dokumentu-
mok, némelyik szabadon hozzáférhetõ bárki szá-
mára, szemben más dokumentumokkal, melyek
anyagi vagy szerzõi jogi okokból csak egy meg-
határozott felhasználócsoport számára elérhetõk.
Léteznek teljes információkat tartalmazó és
metaadatokat vagy anyagokról szóló informáci-
ókat tartalmazó gyûjtemények; számos forrás már
létezõ források digitális verziója, míg mások
eredetileg is elektronikus formában jelentek meg.

A könyvszakma képviselõi visszakövetelik a pénzüket. Úgy vélik,
többet fizetnek a Nemzeti Kulturális Alapnak, mint amennyit
támogatásként visszakapnak, ezért egyszerûbb volna, ha a kulturális
járulék címén beszedett 1%-ot náluk hagynák.

A Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztõk Egyesületének elnöke
azt is javasolja, hogy az értékes könyvek kiadását könyvtári
vásárlásokon keresztül támogassák. Ez a modell a skandináv
országokban nagyszerûen bevált, ott a könyvtárak számára állami
pénzbõl veszik meg a legfontosabb kiadványokat.

Az ötletet csak támogatni tudjuk…
(forrás: Magyar Nemzet)
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A tudományos intézmények digitális könyv-
táraiban tipikusan a következõ típusú források
találhatók meg:

• teljes szövegû anyagok: tudományos folyó-
iratok, nyílt hozzáférésû gyûjtemények, elektro-
nikus könyvek, elektronikus napilapok;

• metaadat-források (információ az informá-
ciókról): katalógusok, kivonatoló és indexelõ
adatbázisok, levéltári indexek;

• multimédia anyagok;
• weboldalak, linkgyûjtemények.
A szellemi tulajdonjogok kérdése hatással van

minden digitalizált gyûjtemény használatára. A
World Intellectual Property Organization (WIPO)
szerint a szellemi tulajdon az elme terméke,
bármilyen találmány, irodalmi vagy mûvészi
munka; valamint szimbólumok, képek, nevek és
tervek, amelyek kereskedelmi forgalomban van-
nak. A szellemi tulajdon két típusba sorolható,
az egyik az ipari termékek, a másik a szerzõi
jogok csoportja.

A szerzõi jogi törvények két fõ céllal készül-
nek: egyrészt bátorítani azokat, akik létrehoztak
valamilyen kreatív munkát, hogy folytassák tény-
kedésüket és legyen ez a jövedelemforrásuk;
másrészt szabályozni, hogy tulajdonos kezébe
téve hogyan használhatják a szerzõi jogokkal
rendelkezõ munkát.

A digitális könyvtár megvalósítóinak ismer-
niük kell a szerzõi jogi törvényeket, tekintettel a
különféle információforrásokra, beleértve a he-
lyi fejlesztéseket is. Nehezebb a jogokat betar-
tatni, ugyanis manapság egyre fejlettebb techni-
kai kapacitás áll rendelkezésre szerzõi jogokat
sértõ terjesztésekre. A digitális könyvtáraknak is
feladatuk a megfelelõ védelmi technológiák el-
sajátítása. A cél mindenképpen olyan digitális
dokumentumokra vonatkozó szerzõi jogi törvé-
nyek megalkotása, amelyek szem elõtt tartják a
hagyományos dokumentumok védelmére szolgá-
ló törvényeket, alkalmazva azokat az elektroni-
kus dokumentumokra. Azaz tiszteltben tartják a
szerzõk vagy a copyright-tulajdonosok jogait,
garantálják a dokumentum megõrzését, megóvá-
sát, s szabályozzák a felhasználás feltételeit.

Egy digitális könyvtár akkor tölti be jól a
szerepét, ha az általa kínált információk, adatok
eljutnak a felhasználóhoz, ami egy jól megterve-
zett interfészen keresztül valósulhat meg. De
milyen is a jó interfész? Az interfész tervezése-
kor mindenképp figyelembe kell venni, hogy

olyan esztétikus, szemnek vonzó felületet ter-
vezzünk, ami felkelti a felhasználók érdeklõdé-
sét. S ha ez megvan, akkor igyekezni kell az
érdeklõdést fenntartani. Mind látványban, mind
fogalmilag, mind lingvisztikailag tiszta és félre-
érthetetlen legyen. Követelmény a kompatibili-
tás a rendszer korábbi verziójával, valamint a
hozzá hasonló rendszerekkel. Amikor egy fel-
használó elõször szembesül egy interfésszel és
nem tudja könnyen értelmezni, könnyen megta-
nulni a kezelését, akkor nem foglalkozik vele
tovább. Legyen továbbá igény szerint átszervez-
hetõ, könnyen személyre szabható és a felhasz-
nálók által kontrollált. Használhatósági szempon-
tokat tekintve legyen egyszerû, gyors, követke-
zetes, azaz a lépéseket gyorsan, a háttérben vé-
gezze, s ugyanazon lépésekkel ugyanazon ered-
ményre jussunk. A felhasználók létezõ tudására
építsen, a hétköznapi nyelvet használja, és le-
gyen visszafelé navigálható. Próbáljon meg fel-
készülni a hétköznapi emberi tévedésekre, s hiba
esetén küldjön róla tájékoztató üzenetet.

Mindinkább arra számíthatunk, hogy a digi-
tális könyvtárak számának növekedési tendenci-
ája folytatódik. Az embereket arra biztatják, hogy
tanulmányaikat a hivatalos tanulási kötelezettsé-
geiken túl is folytassák. Ezt gyakran úgy emle-
getik mint élethosszig tartó tanulást, s a könyv-
tárak és más hasonló intézmények digitális
könyvtárakat fejlesztenek, hogy a tárgyhoz tar-
tozó tanulási erõforrásokat nyújtsanak.

A tanulás és az oktatás fejlõdése minden
oktatási szinten azt jelenti, hogy a projekt alapú
vagy probléma alapú tanítási módszerek térhó-
dításával egyre inkább tanulóközpontúvá válik.
Ilyen környezetben a digitális könyvtárak a digi-
tális információforrásokhoz való jutás szerves
részét képezik.

A professzionális felhasználók magasabb el-
várásokat támasztanak a könyvtárak szolgáltatá-
saival szemben. S mivel a web használata egyre
inkább elterjed, megnõ az igény a minõségi di-
gitális információk szolgáltatása iránt is.

A világ egyetemein a kutatók egyre inkább
használják az on-line kommunikációt, és elõ-
szeretettel teszik lehetõvé a publikációik digitális
formájának digitális könyvtárakban való gyûjtését.

A sérülékeny és értékes kulturális és történel-
mi örökségünk gyûjteményei iránti igény sok
múzeumot, levéltárat és galériát arra bátorít, hogy
kifejlessze digitális gyûjteményét, ezáltal elér-
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hetõvé téve azt az érdeklõdõ és tanulni vágyó
felhasználóknak a világ bármely pontján.

A digitális könyvtárakhoz a technológia hoz-
záférhetõ a világon mindenütt: a fejlõdõ orszá-
gokban a szervezetek használhatnak megfelelõ
technológiát, és a fejlett országokkal összeha-
sonlítható digitális könyvtári szolgáltatásokat
nyújthatnak a felhasználók számára. Valamint a
digitális könyvtáron keresztül a hasonló érdek-
lõdésû, de földrajzilag szétszórt felhasználókat
el tudják látni a tárgyhoz tartozó információs
források gyûjteményével. Sok ország kormány-
zatának az a célja, hogy állampolgárai számára
biztosítsa a releváns információkhoz való hoz-
záférést, s ennek egy lehetséges útjának tartja a
digitális könyvtárak fejlesztését.

Végül az a tény, hogy a digitális könyvtárak
segédkeznek az adatok információvá és abból tu-
dássá való átalakításában, egyre inkább értékké válik
számos ország tudásközpontú gazdaságában.

Hamza-Vecsei Tímea

Tedd, Lucy A.: Digital libraries:
principles and practice in a global
environment / Lucy A. Tedd, Andrew
Large. - München: Saur, K. G., Verlag
GmbH, 2005. - XIX, 280.p.

ISBN 3-598-11627-6

Csak egy órácskát kérek…
(Interjú Máté Judittal, a könyv
szerkesztõjével)

Az év végén jelent meg egy karcsú kis köny-
vecske, amely szerény külseje mögött sokaknak
hasznos információkat rejt. A borítón egy ho-
mokóra lepergõ homokszemei már sejtetik, hogy
talán jelen életünk legnagyobb ellensége, amely
mindnyájunkat üldöz, az idõ lehet a könyv fõ-
szereplõje.

Csak egy órácskát kérek – mondja könyör-
gõn a cím, s aki fellapozza a könyvet, annak
bizony sokat segíthet megvívni a napi csatákat a
civilizált világ rémével, az idõvel.

A könyv fordítója Máté Judit, aki saját filmes
könyvei mellett több sikeres olasz színdarab for-
dítását is jegyzi, valamint újságíróként és könyv-
szerkesztõként is ismert. Tõle kérdeztük meg,
vajon lehet-e még újat mondani az idõrõl és a
vele folytatott küzdelemrõl, vajon valóban léte-
zik-e mûködõ recept, amelynek segítségével ke-
zelhetõbbé tehetjük napjainkat.

– Azt gondolom, hogy igen, hiszen ezért is
javasoltam a Hermész Kiadónak e könyv megje-
lentetését. Az olasz szerzõpáros, Cinzia Sasso és
Susanna Zuccheli nap mint nap a saját bõrén
tapasztalja évek, évtizedek óta, mit jelent helyt-
állni egy szakmájában sikeres nõnek a munka-
helyén, otthon feleségként és anyaként. Elõbbi a
Republica címû napilap vezetõ újságírója, utób-
bi egy repülõtér igazgatónõje.

Ami elsõ olvasásra megkapott a könyvben,
az a könnyed, szellemes stílus, az egyes fejeze-
teket átszövõ humor, és nem utolsósorban, hogy
senkit nem kívánnak kioktatni, csak összegzik
és közreadják könnyen elsajátítható gyakorlata-
ikat kilenc fejezetben.

A könyvben kiválóan megfér egymással
Seneca filozófiai bölcsessége és egy olasz házi-
asszony gyakorlatiassága. Seneca ezt mondja:
„Csak az idõ a miénk. A természetbõl egyedül
ezt a rendkívül illékony dolgot birtokolhatjuk,
és mégis hagyjuk, hogy bárki elvehesse tõlünk.”
A háziasszony viszont kiszámította: „Pusztán az,
hogy a világos zoknikat szétválogassuk a söté-
tektõl, mosógépbe tegyük, kiteregessük, párosít-
suk és újból a helyükre tegyük õket, havonta 6
órát vesz igénybe, 3 teljes napot egy évben.”
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Magamat elég jó szervezõnek tartom, aki jól
tud bánni az idõvel, fordítás közben mégis ta-
nultam egy-két trükköt a szerzõktõl.

Készül-e jelenleg újabb könyv, színdarab?
– Természetesen mindig dolgozom valamin,

de még vannak leköthetõ „vegyértékeim”. Saj-
nálom, hogy a könyvszakma egyre nehezebben
vonszolja magát, és a kiadók gyakran a megfe-
lelõ szakemberek kikapcsolásán spórolnak. Szo-
morú, hogy könyvek jelenhetnek meg anélkül,
hogy szerkesztõ vagy korrektor dolgozott volna
a szövegen. Szakmai ártalom, tudom, de az én
szemem ezt azonnal észreveszi, és bizony nem
egy könyvet tettem emiatt félre dühösen, félig
olvasva, még ha érdekelt is a téma. Hiszek a
csodákban, ezért szívesen közreadom e-mail cí-
memet (matejudit@vnet.hu), hátha valakit épp
ez az írás inspirál arra, hogy szerkesztõ kezébe
adja készülõ kiadványát.

*
Írásunkat, ajánljuk mindazon könyvtárak fi-

gyelmébe, amelyek a közeljövõben kiadványt
készülnek megjelentetni. (-mi-)

Helyesbítés
Kedves Fõszerkesztõ Asszony!
Lapjuk 2005/12. számában a Magyarország

történeti helységnévtára (1773–1808) címû so-
rozat és a nemrég megjelent Bács megyei kötet
címmel – egyik munkatársamtól – cikket kö-
zöltek. A cikk utáni megjelenési adatokban sze-
replõ „Sorozatszerk. Józsáné Halász Margit”
adat téves, már csak azért is, mert a nevezett
volt munkatársunk 1998-ban meghalt. A soro-
zatszerkesztõ 2005 februárjától dr. Nemes
Erzsébet, így a következõ számban kérem a
helyesbítés közlését.

Köszönöm a szíves közremûködést.
Budapest, 2006. február 21.

Dr. Nemes Erzsébet fõigazgató
Természetesen kötelességünk helyt adni a fõ-

igazgató asszony helyesbítési kérésének.
Magyarázatul elmondjuk, hogy hagyománya-

ink szerint a Szemle rovatban bemutatott mûvek-
hez minden alkalommal kérünk bibliográfiai le-
írást, ha enélkül kapjuk, vagy elkészítjük ma-
gunk (ha kézben van a mû), vagy igyekszünk azt
elektronikus katalógusból megszerezni. Az utób-
bi történt a szóban forgó mû esetében. Illetve:
igyekezetünk hiábavaló volt, mert lapzártánk

idején még egyetlen közös katalógusban sem
szerepelt ez a tétel, csak a nyitott sorozati leírás-
ra leltünk, s ezt közöltük:
  Magyarország történeti helységnévtára.
Kiad. a Központi Statisztikai Hivatal
Könyvtár és Dokumentációs Szolgálat.
Sorozatszerk. Józsáné Halász Margit.
Budapest: Központi Statisztikai Hivatal
Könyvtár és Dokumentációs Szolgálat,
1987-

Idõközben megjelent a Szegedi Tudomány-
egyetem Egyetemi Könyvtárának állományából
a kötetre vonatkozó leírás az ODR-katalógus-
ban, amibõl kiderült, hogy a kötetet cikkünk szer-
zõje állította össze és szerkesztette (írásában
egyetlen erre vonatkozó utalás sem szerepelt):
  Magyarország történeti helységnév-
tára : Bács megye : 1773–1808 / [össze
áll., szerk. Lelkes György]. - Bp. :
Miskolc : KSH Könyvtár és Dokumentációs
Szolg., 2005. - 215 p. : ill. ; 30 cm
+ 1 térk. mell. - Bibliogr. a
jegyzetekben

Ebbõl azt gondoltuk, most már a nemzeti
könyvtár katalógusában is elérhetõ a bibliográ-
fiai tétel.

Ezt találtuk a keresés eredményeként az OSZK
elektronikus katalógusában (amely MARC vagy
ún. címkés formátumú leírást ad, bibliográfiai
szabvány [ISBD] szerintit nem):

Név/nevek: Központi Statisztikai

Hivatal Könyvtár és
Dokumentációs
Szolgálat
Budapest. közread.

Cím és szerzõségi közlés:Magyarország
történeti
helységnévtára
[kiad. a Központi
Statisztikai Hivatal
Könyvtár és
Dokumentációs
Szolgálat].

Megjelenés: Budapest KSH Kvt.
és Dok. Szolg.
1987-

Terj./Fiz. jell.: 29 cm
ISBN: 963-02-4653-8

Kötetleírás:
Cím és szerzõségi közlés:Bács megye, 1773-

1808 [összeáll. és
szerk. Lelkes
György].

Megjelenés: 2005.
Terj./Fiz. jell.: 215 p.

Köszönjük fõigazgató asszony hibaigazító le-
velét, mert ennek nyomán a köteten munkálkodó
Lelkes Györgynek is elégtételt adhattunk.

A szerk.
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Bibliográfia az
Országgyûlésrõl a polgári
népképviselet kezdetétõl
napjainkig
A Parlamenti Módszertani Iroda kiadásában
megjelent dr. Soltész István Bibliográfia az Or-
szággyûlésrõl, a képviselõkrõl és a képviselõk
választásáról címû, a maga nemében úttörõ kö-
tete. Mind ez ideig nem létezett sem hasonló
tematikájú, sem ilyen mélységû feldolgozás a
magyar parlamentarizmusról, s külön jelentõsé-
get ad a kiadványnak, hogy elkészítõje talán
mindenkinél közelebbrõl ismeri a rendszerváltás
utáni képviseleti rendszer mûködését, hiszen
immár másfél évtizede a Magyar Országgyûlés
fõtitkára.

Az adatok, a tények, bizonyos történések
összegyûjtése, számbavétele, feldolgozása és
hozzáférhetõvé tétele beszédes mutatója egy nem-
zet polgárosodásának. Magyarország történelme
sajnos nem kedvezett ennek a folyamatnak – az
adattárak és bibliográfiák mûfajában is van még
pótolnivalónk.

Egy ilyen hiányosságot szüntet meg az Or-
szággyûlés fõtitkára, Soltész István bibliográfiá-
ja. A tudós jogász, aki egyszerre van otthon a
parlamenti jog tudományos és a hétköznapi jog-
alkotás gyakorlati világában, sokrétû munkája
mellett, mintegy „melléktermékeként” egy évti-
zede gyûjti és rendszerezi az Országgyûléssel, a
képviselõkkel és a választási rendszerrel össze-
függõ könyvek, tanulmányok, folyóirat- és napi-
lapcikkek könyvészeti adatait azzal az igénnyel,
hogy a széles nyilvánosság részére hozzáférhe-
tõvé tegye õket.

Növeli a munka érdekességét, hogy gyakorla-
ti érintettsége következtében a szerzõ az egyes
témák kiemelésénél nem pusztán alkotmányjogi
vagy politológiai szempontú rendszerezést kö-
vet, hanem a hétköznapokban felmerülõ igénye-
ket veszi figyelembe. Így részletes betekintést
kaphatunk olyan kérdések irodalmába is, ame-
lyek az elmúlt tizenhárom évben a közvéleményt
foglalkoztatták (médiakuratóriumok, a képvise-
lõk átvilágítása, vagyonnyilatkozata, parlamenti
tévéközvetítések stb.).

Soltész István bibliográfiai kötete ugyanak-
kor arra is vállalkozik, hogy a képviselõkhöz és

a választásokhoz kapcsolódó szakirodalomban
visszatekintsen és a modern polgári népképvise-
let kezdetéig visszamenõleg feldolgozza a meg-
jelent publikációkat.

Az összeállítás három egymással összefüggõ
témakört ölel fel: a Magyar Országgyûlést, majd
külön a képviselõkkel kapcsolatos kérdéskörö-
ket s végül a képviselõi mandátum keletkezését,
azaz a magyar választási rendszereket és a vá-
lasztásokat. Mivel a feldolgozásban hangsúlyo-
sabb a rendszerváltást követõ idõszak, önálló
címszavakat kaptak olyan, korábban ismeretlen
témakörök is, mint például a kisebbségek parla-
menti képviselete, az európai integráció vagy a
lobbitörvény. A címek között nemcsak a folyó-
iratokban vagy a napilapokban már megjelent
írások szerepelnek, hanem azok az egyetemi
szakdolgozatok, parlamenti szakértõi anyagok és
az Országgyûlés Hivatalában készített elemzé-
sek is, amelyeket szerzõik nem publikáltak. Ezek
sokszor a szakirodalomban mellõzött vagy alig
tárgyalt kérdésekkel is foglalkoznak, ezért telje-
sebbé teszik az adott témakör megismerését.

Soltész István munkájával az olvasó olyan
iránytût kap kézbe, amely a magyar parlament,
a magyar parlamentarizmus és a modern demok-
rácia múltja és jelene iránt érdeklõdõk széles
körének, diákoknak, egyetemi hallgatóknak, tu-
dományos kutatóknak egyaránt képes utat mu-
tatni a történeti és a jelenkori szakirodalomban.

Ambrus János

Soltész István:  Bibliográfia az
Országgyûlésrõl a polgári népképvise-
let kezdetétõl napjainkig. - Parlamen-
ti Módszertani Iroda, Budapest 2004.
427 p.

Az MKE Gyermek-
könyvtáros Szekciója
és a dunaújvárosi Jó-
zsef Attila Városi
Könyvtár országos gye-
rekkönyvtáros konfe-
renciát szervez 2006.

május 12-13-án a Nemzeti Kulturális Alap
és a Nemzeti Kulturális Örökség Miniszté-
riuma támogatásával. A konferencia témá-
ja: Együtt – egymásért! Kommunikáljunk
még sikeresebben! (Részletek az MKE hon-
lapján a programajánló menüpontban.)
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TTTTTudjon róla!udjon róla!udjon róla!udjon róla!udjon róla!

A többcélú kistérségi társulások
a kistelepülési ellátásban

Szakmai konferencia Miskolcon
2006. április 4–5.

Helyszín: II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár
3530 Miskolc, Görgey Artúr u. 11.

Program

2006. április 4. (kedd)

10.30 Köszöntõ
Venyigéné Makrányi Margit igazgató, II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár
Megnyitó
Kormos Dénes alelnök, BAZ Megyei Közgyûlés

10.40 Az észak-magyarországi régió középtávú  fejlesztéspolitika célkitûzései
Török Zoltán programigazgató, Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség

11.20 Az MTA adatbázisának szerepe a térségi együttmûködések kialakításában
és gyakorlatában
Bene Béla, MTA Etnikai Nemzeti Kisebbségi Kutatóintézet

12.00 A többcélú kistérségi társulások mûködésének tapasztalatai, a továbbfejlesztés
irányai
Bekényi József osztályvezetõ, Belügyminisztérium önkormányzati osztály

13.00 Ebéd
14.00 A kistérségi társulások szerepe a közszolgáltatások biztosításában

Túróczi Bertalan kistérségi jegyzõi referens, Miskolc Megyei Jogú Város
15.00 A mozgókönyvtári ellátás tapasztalatai

Encsi Többcélú Kistérségi Társulás
Kércsi Tibor igazgató, Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár, Encs
Edelényi Többcélú Kistérségi Társulás
Liptákné Spisák Beáta igazgató, Közmûvelõdési Központ és Könyvtár, Szendrõ
Ózdi Többcélú Kistérségi Társulás
Bánfalvi Lászlóné igazgató, Városi Könyvtár, Ózd

16.30 Kerekasztal-beszélgetés
Vezeti: Fehér Miklós, Könyvtári Intézet
A beszélgetésben részt vesznek:
Kenyéri Katalin fõtanácsos, Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma
Venyigéné Makrányi Margit igazgató, II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár, Miskolc

19.00 Vacsora
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2006. április 5. (szerda)

Tapasztalatcsere: Krasznokvajda, Szalonna, Szendrõ

Indulás: 9 órakor a II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár melletti parkolóból.
Bibliobusz Szászfán, kölcsönzõ könyvtáros: Vecse Tamás
Látogatás a felújított krasznokvajdai Községi Könyvtárban
A koraközépkori szalonnai református templom megtekintése
A szendrõi Kékfestõ Ház, Múzeum, a Csáky Kastélyban mûködõ Könyvtár és Oktatási
Gyûjtemény meglátogatása

Ebéd

Visszautazás Miskolcra. Várható érkezés: 17 óra.

Jelentkezési lap

A többcélú kistérségi társulások a kistelepülési ellátásban
Szakmai konferencia Miskolcon

2006. április 4–5.
Helyszín: II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár

3530 Miskolc, Görgey Artúr u. 11.

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

Cím: .............................................................................................................................................

Elérhetõség: .................................................................................................................................

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

Telefon: ........................................................................................................................................

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

Szállásigény: 2006. április 4. 2006. április 5.

A tapasztalatcserén részt kívánok venni nem kívánok részt venni

(Kérjük, X-szel jelölje!)

A kétnapos konferencia részvételi díja: 2000 Ft.
Átutalási számlaszám: 11734004-15350844
Jelentkezési határidõ és a részvételi díj befizetése: 2006. március 24-éig.

Információ:
Telefon: (46) 412-011/136
E-mail: Gulyás Lászlóné – barthaili@yahoo.com
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ÓRIÁSI KINCSEK FOLTOKBAN

Virágné Nagy Emília nõi szabómester, a tiszafüredi Vízfolt Klub vezetõje a
’80-as évek közepén kis textildarabokból alkotott elõször foltmunkákat akkori
diákjaival. Késõbb kiderült, ezt a technikát patchworknek hívják. 1998-ban
alakította csoportját, a Vízfolt Klubot.

„Célom, hogy minél többen megismerjék és megszeressék a foltvarrást. Sokszor
járok táborokba és csoportokhoz egy-egy technikát megtanítani. A tanításban
másodlagos célom a precizitás, inkább a technika menetének egyszerû elsajátítása
az elsõdleges. Nekem az az alkotás, amikor az anyukám 60 évvel ezelõtt készített
keresztszemes négyzeteit beledolgozom a lányomnak készített köténybe és
kenyereszsákba.”

Helyszín: Budapest V. kerület, Ferenciek tere 6.
Egyetemi Könyvtár földszint, aula
Megtekinthetõ: 2006. április 7-éig
A kiállítás ingyenesen látogatható.

KÖNYVGYÛJTÕK ÉS KÖNYVHERDÁLÓK

TILTOTT MÛVEK A HAZAI TUDOMÁNYOSSÁGBAN

A Toldy Ferenc Könyvtár gyûjteményének egyik legféltettebb kincse Temesvári Pelbárt
1511-ben nyomtatott kötete. A könyvtár egykori anyaintézete, a Pázmány Péter
Tudományegyetem elõtt is tiszteleg egy-két nagyszombati kiadvánnyal. A ritkaságok jól
mutatják azt a szellemi irányultságot, amely alapítását és mûködésének kezdeti századait
jellemezte. A kiállítás harmadik nagyobb egysége a hazai tudományosság kibontakozását
illusztrálja.

Kiemelt helyre kerültek az anyanyelvvel kapcsolatos dokumentumok, párhuzamosan a
tiltott mûvek jegyzékének néhány kiadásával. Önálló egységet alkotnak az egyetemi oktatást
kísérõ jeligés záró dolgozatok az 1870-es és 1880-as évekbõl, s egy kezdetleges
sokszorosítással készített egyetemi jegyzet. Ugyancsak hangsúlyosan szerepel a kiállításon
Toldy Ferenc néhány mûve. A változatos könyvtári állomány illusztrálásaként látható két
kéziratos gyûjtemény, valamint a XIX. és XX. század bibliofil kiadványait tartalmazó
blokk. Tanulságos az utolsó elõtti rész, amely tulajdonosok és dedikációk idõrendjében,
az egykori birtokosok bármilyen megkülönböztetése nélkül, az egyes kiadványok
idõrendjében ad válogatást az állományról. Legvégül két könyvtári konferenciát és egy
hozzájuk kapcsolódó helyi kiállítást idézünk fel.

Ezt a Toldy Ferenc Könyvtár állományából készült áttekintést kiegészíti egy 1848. március
15-ére és következményeire utaló összeállítás.

Az anyaggyûjtésben segítséget nyújtott: Boros Klára, Sárközi Éva.
Helyszín: Budapest V. kerület, Ferenciek tere 6.
Egyetemi Könyvtár díszterem
Megtekinthetõ: 2006. április 28-áig
Szervezõ: ELTE Egyetemi Könyvtár, ELTE BTK Toldy Ferenc Könyvtár
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A KÖNYVTÁRI INFORMATIKA AKTUÁLIS
KÉRDÉSEI SZLOVÁKIÁBAN ÉS

MAGYARORSZÁGON
SZAKMAI KONFERENCIA LOSONCON

ÉS SALGÓTARJÁNBAN
2006. április 24–25. (hétfõ–kedd)

PROGRAM:

1.nap (Losonc)

Utazás: Salgótarjánból különbusszal Losoncra
A regisztráció (9.30 órától) és az elõadások helyszíne: Vigadó (Reduta) konferenciaterme

11.00 óra: A résztvevõk köszöntése (Pavol Urbancok, a Losonci Nógrádi Könyvtár igaz-
gatója) és a konferencia megnyitása (Csúz Péter, a Besztercebányai Megyei Önkormányzat
Losonci elöljárója)

11.10–11.45 óra: A szlovákiai magyar kultúra hozzávetõleges helyzete. Az esélyegyenlõ-
ség kérdésköre és a szlovákiai könyvtári ellátás aktuális feladatai (Dohányos Róbert fõosz-
tályvezetõ, Kulturális Minisztérium, Kisebbségi Kultúrák Fõosztálya, Pozsony)

11.45–12.20 óra: Milyen legyen a jövõ könyvtára? (Fodor Péter, az Informatikai és Könyv-
tári Szövetség elnöke)

12.20–13.00 óra: A könyvtári informatika hazai és határon túli aktuális kérdései. A ma-
gyar–román közös katalogizálási program tapasztalatai. (Bakonyi Géza egyetemi tanár, a Sze-
gedi Tudományegyetem BTK Könyvtártudományi Tanszék vezetõje)

13.00 óra: Ebéd  – helyszín: Vigadó (Reduta) étterme)

14.00–15.00 óra: Városnézés (vezeti: Böszörményi István gimnáziumi tanár, helytörténész)

15.15–16.00 óra: A szlovákiai KIS 3G projekt és a VIRTUA nemzeti könyvtárkezelõ
programcsomag bemutatása (Olga Lauková, a Besztercebányai Tudományos Könyvtár igaz-
gatója – tolmácsol: Puntigán József, a Losonci Nógrádi Könyvtár rendszergazdája)

16.00–16.30 óra: A Losonci Nógrádi Könyvtár bemutatása (Nagy Hajnalka, a könyvtár
munkatársa)

16.30–17.00 óra: A LIBRIS-BIBLIS program mûködésének megtekintése, használatának
gyakorlati tapasztalatai a Losonci Nógrádi Könyvtárban (kiscsoportokban)

17.00 óra: Ismerkedési est, baráti találkozó, közös vacsora  – helyszín: Vigadó (Reduta)
étterme

20.00 óra: Kulturális program: A losonci mûvészeti csoportok bemutatkozása – helyszín:
Vigadó (Reduta) konferenciaterme

^
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2. nap (Salgótarján):

Utazás: Losoncról különbusszal Salgótarjánba
Az elõadások helyszíne: Balassi Bálint Megyei Könyvtár

9.00–9.05 óra: A konferencia résztvevõinek köszöntése (Dóra Ottó, Nógrád Megye Köz-
gyûlésének elnöke)

9.05–9.30 óra: A Balassi Bálint Megyei Könyvtár bemutatása (Bódi Györgyné, a Balassi
Bálint Megyei Könyvtár igazgatója)

9.30–10.00 óra: Helyzetkép a dokumentumok gyûjteményszervezési, feldolgozási munká-
iról a Balassi Bálint Megyei Könyvtárban (Ludasi Tünde, az MKE Nógrád Megyei Szerve-
zetének elnöke)

10.00–12.00 óra: A CORVINA integrált rendszer bemutatása, mûködtetésének tapasztala-
tai (kiscsoportokban)

12.30 Ebéd – helyszín: Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Vendégházának ebéd-
lõje

13.30–14.30 óra: Városnézés (vezeti: Szvircsek Ferenc, a Nógrádi Történeti Múzeum cím-
zetes igazgatója)

14.30–15.15 óra: Milyen legyen a jövõ könyvtári rendszere? Fejlõdési irányok az informa-
tikában. (Czoboly Miklós, az E-Corvina Informatikai Szolgáltató Kft. ügyvezetõ igazgatója)

15.15 óra: A konferencia zárása, tapasztalatai (Fodor Péter, az Informatikai és Könyvtári
Szövetség elnöke)

A konferenciára Szlovákiából és Nógrád megyébõl 60 résztvevõt tudunk fogadni (külön
jelentkeztetéssel), költségüket pályázati támogatásból fedezzük.

TOVÁBBÁ VÁRJUK azon kollégák jelentkezését, akiket a téma érdekel, illetve szakmai
kapcsolatot ápolnak szlovákiai vagy más határon túli könyvtárakkal.

A kétnapos konferencia regisztrációs díja: 3000 Ft, melyet a következõ számlaszámra
kérünk átutalni: 11741000-15450250-02130000

Jelentkezési határidõ a REGISZTRÁCIÓS díj egyidejû befizetésével: 2006. ÁPRILIS 10.

A kétnapos konferencia szállás- és étkezési költsége – az elõzetesen elküldött jelentkezési
lapon megjelölt igény szerint –  a helyszínen fizetendõ.

A jelentkezési lap a Balassi Bálint Megyei Könyvtár honlapjáról (www.bbmk.hu) is letölthetõ.

Jelentkezés:
Balassi Bálint Megyei Könyvtár, 3100 Salgótarján, Kassai sor 2.
Fax: (32) 416-482
E-mail: angela@bbmk.hu

Információ, tájékoztatás:
Gyetvainé Szorcsik Angéla
Telefon: (32) 416-777/112
E-mail: angela@bbmk.hu

MINDEN ÉRDEKLÕDÕT SZERETETTEL VÁRUNK!
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JELENTKEZÉSI LAP

A könyvtári informatika aktuális kérdései Szlovákiában és Magyarországon
Szakmai konferencia Losoncon és Salgótarjánban

2006. április 24–25.

Név: .........................................................................................................................................
Munkahely: .............................................................................................................................
Foglalkozás, beosztás: ............................................................................................................
Értesítési cím: .........................................................................................................................
Telefonszám, e-mail cím: .......................................................................................................

SZÁLLÁS:

Április 24.(Losonc)
Nógrád Hotel
(2200 Ft/fõ/éj reggelivel ) kérek nem kérek
Dvor u Jozefa panzió kérek nem kérek
(2200 Ft/éj reggelivel)

Április 25. NCSSZI Képzési
(Salgótarján) Központ Vendégháza

(4200 Ft/fõ/éj reggelivel) kérek nem kérek
Kollégium
(2200 Ft/fõ/éj reggelivel) kérek nem kérek

Külön kérés alapján április 23-án éjszakára (Salgótarjánban) biztosítunk szállást.

ÉTKEZÉS:

Április 24. (Losonc)
Ebéd (1000 Ft) kérek nem kérek
Baráti találkozó (1200Ft) kérek nem kérek

Április 25. (Salgótarján)
Ebéd (500 Ft) kérek nem kérek
Vacsora (500 Ft) kérek nemkérek

Az április 24-ei kulturális programon (Losonc)    részt veszek nem veszek részt

 (A megfelelõ válasz aláhúzandó!)

A jelentkezési lapot az alábbi címre, legkésõbb 2006. április 10-éig küldjék vissza:
Balassi Bálint Megyei Könyvtár, 3100 Salgótarján, Kassai sor 2.
E-mailen: angela@bbmk.hu
Faxon: (32) 416-482
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A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma
PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

a községi és városi könyvtárak állománygyarapítási összegének
támogatására

A 4/2004. (II. 20.) NKÖM rendelet alapján az éves költségvetési törvényben biztosított könyvtári
érdekeltségnövelõ támogatásból 10%-ot azon önkormányzati könyvtárak fejlesztésére kell elkülöníteni,
amelyeknél az egy lakosra jutó állománygyarapítási összeg elmarad az országos átlagtól.

Az országos átlag 2005-ben az elõzetes statisztikai adatok szerint:
községi könyvtárakban: 170 Ft/lakos
városi könyvtárakban: 210 Ft/lakos

Pályázhatnak azok a nyilvános könyvtárak jegyzékében szereplõ községi és városi önkormányzatok,
amelyeknek könyvtárai 2005-ben a fenti átlagos összegeknél kevesebbet fordítottak állománygyara-
pításra, de a költségvetésükben tervezett összeget elköltötték, 2006. évi költségvetésükben a könyvtári
állománygyarapításra tervezett összeg meghaladja az elõzõ évit, és vállalják ezen felül saját forrás
biztosítását is. Az önkormányzat által felajánlott saját forrás nem lehet több, mint a jóváhagyott 2006.
évi költségvetésben szereplõ állománygyarapítási összeg. Az Országos Dokumentumellátási Rendszer-
ben támogatásban részesülõ könyvtárakat fenntartó önkormányzatok ebben a pályázatban nem vehetnek
részt.

A pályázaton elnyerhetõ összeg: A Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetésérõl szóló 2005. évi
CLIII. tv. 5. sz. mellékletének 8. pontjában könyvtári célra meghatározott összeg 10%-a, azaz 25 millió
forint, melybõl a 4/2004. (II. 20.) NKÖM rendelet értelmében az önkormányzatok által felajánlott
önrész összegének arányában részesülnek a sikeres pályázók. Az elnyerhetõ minimális összeg: 10 ezer
forint, a maximálisösszeg 1 millió forint.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
1. A pontosan kitöltött pályázati adatlapot.
2. A könyvtár 2006. évre jóváhagyott költségvetésének állománygyarapításra vonatkozó hitelesített

részét, valamint, ha a költségvetés nem részletezi, hiteles nyilatkozatot, mely pontosan tartalmazza a
könyvtár állománygyarapítási összegét.

3. Hiteles határozat-kivonatot a képviselõ-testület döntésérõl, amely tartalmazza:
• az önkormányzat által felajánlott összeget, amellyel a már jóváhagyott költségvetési támogatáson

felül kiegészítik a könyvtár beszerzési keretét,
• a képviselõ-testület kötelezettségvállalását arról, hogy a pályázaton elnyert és az önkormányzat

által felajánlott összegeket a könyvtár rendelkezésére bocsátják.

A pályázatot a felhívás mellékleteként megjelenõ pályázati ûrlap kitöltésével, hét példányban, kizá-
rólag postai úton – „Könyvtári felzárkóztató pályázat” megjelöléssel – a jogszabálynak megfelelõen a
területileg illetékes Magyar Államkincstár Területi Igazgatóságának kell benyújtani. Az igazgatóságok
továbbítják az NKA Fejezeti Pályáztatási Csoportnak.

A pályázattal kapcsolatos részletesebb információ a megyei könyvtáraktól kérhetõ.
A pályázati ûrlap az NKÖM Ügyfélszolgálati Irodáján (1077 Budapest, Wesselényi utca 20–22., tel.:

484-7102, 484-7100/7753, ügyfélfogadás: hétfõtõl csütörtökig 9-tõl 12-ig és 13-tól 16-ig, pénteken 9-
tõl 12-ig) és a megyei könyvtárakban beszerezhetõ, valamint az NKÖM honlapjáról letölthetõ a http:/
/www.nkom.hu/palyazat/nkom címrõl.

A pályázat postára adásának határideje: 2006. március 31.
A pályázaton elnyerhetõ támogatás – a fenti rendelet értelmében – a rendelkezésre álló pályázati keret-

összeg és az önkormányzatok által felajánlott önrész összegének arányában számított összeg. A nyertes
önkormányzatok a támogatások felhasználásáról – december 31-ei határnappal – a zárszámadás keretében és
rendje szerint kötelesek elszámolni, a központosított elõirányzatokra vonatkozószabályok szerint.

Dr. Bozóki András
miniszter
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A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium pályázata

Tartalomipari és közcélú tartalomszolgáltatás fejlesztése
– egyéb, üzleti célú tartalmak elõállítása (GVOP-2005-4.2.2.)

Határidõ: folyamatos
Pályázhatnak: a 2004. évi XXXIV. törvény hatálya alá tartozó kis- és középvállalkozások,

továbbá kamarák, egyesületek, szövetségek, alapítványok, közalapítványok (kivéve az önkor-
mányzatok által létrehozott közalapítványok), köztestületek, közhasznú adatbázisokat kezelõ
intézmények; állami és nonprofit szervezetek (kivéve önkormányzatok és szervezeteik), köz-
gyûjtemények és közszolgáltatók.

Közlemény a GVOP Információs társadalom- és gazdaságfejlesztés prioritásának (4.
prioritás) keretében kiírt és 2006-ra meghosszabbított pályázatok útmutatóinak

módosításáról

A GVOP Információs társadalom- és gazdaságfejlesztés prioritásának keretében 2005. évben
meghirdetett és a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium, a Lendület, valamint az IT Kht.
honlapján korábban megjelent közlemény szerint meghosszabbított GVOP-2005-4.1.1, GVOP-
2005-4.1.2, GVOP-2005-4.2.1, GVOP-2005-4.2.2, valamint GVOP-2005-4.4.1 pályázatok
útmutatóit módosították.

Valamennyi pályázat a források kimerüléséig pályázható. A pályázatok támogatására rendelke-
zésre álló forrás aktuális összege az IT Kht. honlapján (http://www.itkht.hu) található meg.

SZELLEMTÁGÍTÓ
Irodalmi konferencia könyvtárosoknak

Pest Megyei Könyvtár

Helyszín: Gödöllõ Városi Könyvtár és Információs Központ konferenciaterme
Gödöllõ, Dózsa Gy. u. 8.
Idõpont: 2006. április 12.

Program
10.00 Köszöntõt mond Biczák Péter, a PMK igazgatója
10.10 József Attila – életrajz és versek kapcsolata

Szõke György egyetemi tanár, Miskolci Egyetem BTK Irodalomtudományi Doktori Iskola
11.20 A la recherche…Trauma és költészet. Radnóti költõvé érése

Ferencz Gyõzõ költõ és egyetemi tanár, ELTE BTK Angol–Amerikai Intézete
12.20–13.00

kávészünet
13.00–14.00

Vers és dallam – az énekmondók világa
A Bourdon trió mûsora
A részvétel ingyenes, csak egy regisztrációt kérünk a következõ címre: kovacs.csilla@pmk.hu.
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„Polcológiától” az „információs bumm”-ig
– a gyakorlat

avagy könyvtárak válaszai
a XXI századi információs társadalom kihívásaira

ELTE Egyetemi Könyvtár, 2006. március 29.

A konferencia helyszíne az Egyetemi Könyvtár díszterme (Budapest V. ker., Ferenciek tere
6.). A részvétel ingyenes, a konferenciát a Nemzeti Kulturális Alapprogram támogatásával
rendezzük.

Program:

10.00 Könyvek és olvasók a digitális könyvtárban – Bánkeszi Katalin szakmai igazgató,
Neumann János Digitális Könyvtár

Mire jók az elektronikus dokumentumok? Milyen céllal készülnek? Kik és hogyan hasz-
nálják az internetes forrásokat? Hogyan él meg egymás mellett a digitális és a nyomtatott
könyv? A Neumann János Digitális Könyvtár tapasztalatai az internetes tartalomszolgáltatá-
sok terén.

11.00 Közbeszerzés és könyvtárak. Mi kell a harmonikus együttéléshez? – Szivi Józsefné
gyûjteményszervezési igazgató, Budapesti Corvinus Egyetem Központi Könyvtár

Jogi és alkalmazási környezet, a Kbt. és a könyvtárak. Beszerzés és közbeszerzés különb-
ségei, eltérõ szerepek és jogosultságok. Mit, mikor, hogyan és ki csinál a közbeszerzésben?
Mit vállaljunk, miben vagyunk profik?

12.00 Ebéd
13.00 Belsõ pr; motiváció a könyvtárban – Mikulás Gábor információs és pr-tanácsadó
A külsõ célcsoport bizalmának megszerzése érdekében a belsõ bizalmat is szükséges meg-

szerezni. Ennek kiváló eszköze, ha a munkatársak számára a legfontosabb motivációt bizto-
sítjuk: az értelmes munkát. Ez segít az értékes munkaerõ megtartásában és az ütõképes szol-
gáltatás formálásában – ha engedi könyvtárunk kultúrája.

14.00 A szerzõ védelme és a közérdek. A szerzõi jog és a digitális szerzõi jogkezelés –
Amberg Eszter Könyvtári Intézet, Kutatási és szervezetfejlesztési osztály

A szerzõi jogi védelem próbál egyensúlyt tartani a szerzõ védelme és a közérdek között,
„tekintettel az oktatás, a mûvelõdés, a tudományos kutatás és a szabad információhoz jutás
igényeire is”. A mérleg egyik serpenyõjében a közgyûjtemények, a könyvtárak találhatók, a
másik serpenyõben pedig a „tartalomipar”/ könyvipar.

15.00 Nyilvános könyvtárak – egyetemi könyvtárak. Átfedések, finanszírozás (kerekasztal-
beszélgetés)

A konferencia moderátora: Szögi László, az Egyetemi Könyvtár fõigazgatója

Kérem, hogy az alábbi letölthetõ jelentkezési lapot kitöltve a dtoth_peter@ludens.elte.hu
címre küldjék el: http://www.konyvtar.elte.hu/hirek/rendezvenyek/2006/konf/jellap.rtf

A jelentkezés a visszaigazolással válik érvényessé. A részvétel ingyenes.

 A konferencia befogadóképessége nyolcvan fõ. Minden résztvevõ megkapja az elõadások
anyagát, és svédasztalos ebéd is várja a konferencia tisztelt résztvevõit.
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Virtuális kiállítások
az OSZK-ban
A nemzeti könyvtár egy-egy kiál-
lításának virtuális változata folya-
matosan megtekinthetõ az intézet
weboldalán, mint ahogy az 1998-
ban a Hadtörténeti Intézettel kö-
zösen szervezett Ezernyolcszáz-
negyvennyolc, te csillag c. kiállí-
tás anyaga is „lapozható” a neten.

AZ ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR
ÉS AZ OLASZ KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM
KÖNYVTÁRI ÉS KULTURÁLIS INTÉZETEK

FÕIGAZGATÓSÁGA
rendezésében

A MÚLHATATLAN KÖNYV

– MAGYAR MÛVÉSZKÖNYVEK

és a

MODERN BIBLIOFILIA
A HASONMÁS KIADVÁNYOK MÛVÉSZETE
– KÓDEXEK ÉS KÖNYVRITKASÁGOK

A MODENAI IL BULINO EDIZIONI D’ARTE
KIADÁSÁBAN

címmel nyílt kiállítás
március 16-án

az Országos Széchényi Könyvtárban.

A kiállítás június 10-ig látogatható
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Az OIK a könyvfesztiválon
Az ORSZÁGOS IDEGENNYELVÛ KÖNYVTÁR mint a nemzetiségi-etnikai kérdéskör szak-

könyvtára ebben az évben már tizenkettedik alkalommal vállalkozik komplett kiállítás meg-
rendezésére a XIII. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon (2006. április 20–23., Budapest
Kongresszusi Központ).

A Magyarországon élõ 13 nemzeti és nyelvi kisebbség kulturális intézményrendszerét,
tankönyveit, könyvtár és iskolahálózatát, könyvkiadását, sajtóját, valamint a róluk szóló elem-
zõ irodalmat és publicisztikát mutatjuk be a II. emeleti 318-as standon, a Könyvtáros Klub
elõadóterme és kiállító standja mellett. A stand neve: Országos Idegennyelvû Könyvtár, Nem-
zeti Kisebbségek Magyarországon.

A kiállított könyvek, folyóiratok, kazetták, CD-k a helyszínen megvásárolhatók, illetve
megrendelhetõk. A folyamatos szakmai tájékoztatást könyvtárunk nemzetiségi referensei, az
árusítást pedig a Budapesti Teleki Téka Könyvesbolt vezetõje biztosítja.

Kiállításunk kiegészítõ rendezvénye lesz a LEHÁR III. teremben április 21-én, pénteken
15 óra 30 perctõl 16 óra 30 percig az ERKENNTNISSE címû irodalmi ankét, melynek
keretében a magyarországi német írókat, költõket mutatjuk be. A mûsort Maróti István, a
Petõfi Irodalmi Múzeum fõmunkatársa és Schuth János, a Magyarországi Német Írók és
Mûvészek Szövetségének elnöke vezeti.

A FESZTIVÁL április 20-án 15 órától 18 óráig, április 21-étõl 23-áig pedig 9 órától 18
óráig látogatható.

MINDEN ÉRDEKLÕDÕT SZERETETTEL VÁRUNK!
További információ:

Lukács Zsuzsanna, OIK
Tel.: (1) 318-3688/405 m.
E-mail: lukacs.zsuzsanna@oik.hu

2006. évi KTE tavaszi szakmai nap
Téma: Olvasásfejlesztés és könyvtár-pedagógia az esélyteremtésért
Idõpont: 2006. május 4. 10.00–16.00 óra
Helyszín: az OSZK és a Könyvtári Intézet támogatásával Budapest, Budavári Palota

F épület – VI. emeleti nagy elõadóterem
Tervezett elõadók:

1. Nagy Attila olvasáskutató
2. Gereben Ferenc olvasáskutató
3. Esélyegyenlõségi minisztériumi szakértõk (ICSSZEM)
4. Gyakorló könyvtárostanár kollégák elõadásai (egy kistérségi, egy nagyvárosi, egy

kisvárosi településrõl általános iskolától gimnáziumig stb.)
A részletes programot késõbb közöljük.
A részvétel a KTE, az MKE, a csongrádi és kisalföldi egyesületek érvényes tagsággal

rendelkezõ tagjainak ingyenes. Más résztvevõk: könyvtárosok, könyvtárostanárok számára a
regisztrációs díj 3000 Ft, amely a helyszínen fizetendõ.

Kérjük, hogy az érdeklõdõk a részvételi szándékukat 2006. április 10-éig jelezzék az egye-
sület e-mail címén: ktep@chello.hu

Bondor Erika
KTE elnök
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Könyvtáraink az interneten
A HUNOPAC – Könyvtári információ Magyarországon (http:
//www.mek.iif.hu/porta/virtual/magyar/opac.htm) (a lapzárta
napján, március 16-án felkeresett oldal aktualizálva: 2006.
február 25-én) mellett a másik fontos internetes, könyvtári
információkat összegyûjtõ, együtt kínáló webhely a
konyvtár.lap.hu (http://www.konyvtar.lap.hu/).

Az utóbbi fejlécében megjelenõ tartlomjegyzék jól illuszt-
rálja, mi mindennel foglalkozik. Mindkét lap szerkesztõje
Moldován István, az OSZK MEK osztályának vezetõje.

Valamennyiünk fontos érdeke, hogy ez a két lap naprakész
legyen, kérjük tehát a könyvtárakat, hogy az adataikban
(internetes elérésükben) beállt változásokat feltétlenül jelez-
zék a szerkesztõnek (moldovan@oszk.hu). Köszönjük.
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Rendezvénynaptár 2006
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