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Szakmai nap a szegedi
Somogyi-könyvtárban
A 125 éves Somogyi Károly Városi és Megyei
Könyvtár és a Magyar Könyvtárosok Egyesülete
(MKE) Társadalomtudományi Szekció Muzeális
kötetek õrzése és szolgáltatása a könyvtárakban
címmel a szegedi Somogyi-könyvtárban szakmai
napot tartott 2006. április 5-én. Az ország kü-
lönféle pontjairól negyven érdeklõdõ kolléga vett
részt ezen a konzultáción. A délelõtti program
levezetõ elnöke Szivi Józsefné volt.

A könyvtár igazgatója, Szõkefalvi-Nagy Er-
zsébet és a szekció elnöke, Szivi Józsefné kö-
szöntõje után a délelõtti programban Hubert
Gabriella (Evangélikus Országos Könyvtár),
Keveházi Katalin (Szegedi Tudományegyetem),
Szõkefalvi-Nagy Erzsébet (Somogyi-könyvtár),
Kastaly Beatrix és Dippold Péter (Országos
Széchényi Könyvtár – OSZK) beszámolóit hall-
gattuk meg Az írott kulturális örökség megõrzé-
se – nemzeti feladat európai keretben címû lip-
csei kongresszusról.

Hubert Gabriella arról beszélt, hogy a lipcsei
konferencián a hosszú távú megõrzéssel foglal-
kozó programban egyenrangúnak vették a doku-
mentumok restaurálását és digitalizálását. Mind-
kettõ a nemzeti értékek megõrzését szolgálja, a
digitalizálásra pedig a széles körû szolgáltatás
miatt is szükség van. Fontos a két mûvelet el-
végzésének sorrendje: elõször digitalizáljunk, és
csak utána restauráltassunk. E két dolog hatal-
mas munka és sok pénz, fontos, hogy nemzeti
stratégia legyen hozzá, fontos a
digitalizálás összehangolása, a
prioritások megállapítása. A kon-
ferencián beszéltek az egyes or-
szágokban zajló projektekrõl, pl.
savtalanítás, digitalizálási tervek.
Ezekrõl és internetes elérhetõsé-
gükrõl Hubert Gabriella a késõb-
biekben készít összeállítást. A
konferencián elhangzott, hogy a
legkisebb egységnek is rendel-
keznie kell digitalizálási és res-
taurálási tervvel (sajnos Magya-
rországon csak a legnagyobb in-
tézmények rendelkeznek vele).
Az elõadás végén beszámolt az
Egyházi Könyvtárak Egyesülése

régi könyves gyûjteményi munkacsoportjában
zajló tapasztalatcserérõl. A kis könyvtáraknak
nincs önálló digitalizálási lehetõségük, így pl. az
Evangélikus Országos Könyvtár vagy az Egyhá-
zi Könyvtárak Egyesülése pályázatai révén
(amely azután leosztja a feladatokat az egyházi
gyûjteményeknek), vagy az OSZK-val való
együttmûködésben, vagy tudományos progra-
mokhoz való csatlakozással tudja állományát
digitalizálni.

Keveházi Katalin az õrzés és szolgáltatás ál-
tal felvetett kérdésekkel kezdte elõadását. Kinek
kell digitalizálnia: a tudósnak vagy a könyvtá-
rosnak? (A kettõnek, együtt.) Mit válasszunk ki,
mi a legfontosabb (a kódexek vagy a XIX–XX.
századi hírlapok)? Ki tartja számon, hogy hol
találhatók a digitális anyagok, és a legfontosabb
kérdés: a könyvtáraknak hol van ebben a he-
lyük? Ezután felvázolta a konferencia témáit,
melyek a következõk voltak: az állományvéde-
lem nemzeti koncepciói és stratégiái, a fizikai
megõrzés lehetõségei (savtalanítás, digitalizálás,
restaurálás), és megvalósult tervek. Mindezek-
nek országos méretû együttmûködésen alapuló-
nak kell lenniük. Az írásos örökség megõrzésé-
vel együtt biztosítani kell a dokumentumokhoz
való hozzáférhetõséget. Az elsõ lépés a megõr-
zés, védelem, melybe a számbavétel ugyanúgy
beletartozik, mint az állagfelmérés, állagmegóvás.
A második lépés a feltárt és eredeti anyagokhoz
való hozzáférés biztosítása. A harmadik lépés
digitális másolat készítése a fontossági sorrend
megállapítása után, a párhuzamosságok kizárá-
sával és adatcsere együttmûködéssel. A negye-
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dik lépés a digitális másolathoz a hozzáférés
biztosítása kell hogy legyen. Az eredeti (elsõd-
leges) dokumentum és a másolt (másodlagos)
dokumentum szolgáltatásához is elengedhetetle-
nül szükséges katalógus készítése az azonosítha-
tóság miatt, oda-vissza utalókkal ellátva. Meg-
valósult példaként az EROMM-ot említette
(EUROPEAN REGISTER OF MICROFORM
AND DIGITAL MASTERS: www.eromm.org).
Szólt a magyarországi régi könyves közös kata-
lógus, a MOKKA-R létrejöttérõl, céljáról, további
fejlesztésérõl (www.eruditio.hu/mokka-r).

Szõkefalvi-Nagy Erzsébet „az
írott kulturális örökség megõrzésé-
nek” felelõsségérõl, annak tudato-
sításáról beszélt. Németországban
a weimari könyvtártûz évforduló-
ján, 2005. szeptember 2-án „Le-
sezeichen” emléknapot tartottak,
mellyel az „õrzõk” a múlandó
könyvekre, védendõ könyvtárakra
akarták felhívni a figyelmet.

Az európai gyakorlatról beszél-
ve több dolgot emelt ki: Németor-
szágban a katasztrófavédelemhez
tartozik a könyvtárak, levéltárak
védelme is, a könyvtárosok, állo-
mányvédelemmel foglalkozók a
használatért felelõs régi könyves

kollégával együtt fogalmazzák meg a védelem
feladatait és súlyozásukat. A könyvtári bevéte-
lek bizonyos százalékát állományvédelemre kell
fordítani, valamint állományvédelmi fórum is
mûködik az interneten. A régi könyvek mikro-
filmezése elõrehaladott, tartalomszolgáltatás
mûködik és feladat az eredeti megóvása. Hol-
landiában 2017-re végeznek a teljes nemzeti
anyag digitalizálásával, oly módon, hogy a tel-
jes írott örökségbõl egy példányt papírformában
rendbehoznak, éves ütemezésben digitalizálják,
majd védett helyen elzárják. Mindkét országban
léteznek állományvédelmi felelõsök, akik ható-
ságként mondanak szakértõi véleményt az állo-
mányok õrzésérõl.

Kastaly Beatrix a tömeges savtalanításról
beszélt a kongresszuson elhangzottak és a ma-
gyar tapasztalatok tükrében. Elõször ismertette
az 1860 után gyártott papíranyag savasodási
folyamatát, tulajdonságait, illetve a dokumentu-
mok megmentési lehetõségeit. Az egyik megõr-
zési forma, ha a savas papírra készült dokumen-
tumokat mikrofilmre veszik, azt digitalizálják,
az eredeti formát pedig megfelelõ tároló eszköz-
ben tartva „kivonják a forgalomból”. A másik
lehetõség, ha a papírt savtalanítják. A 150 év
alatt keletkezett nagy számú savas dokumentum-
nak legfõképpen az ún. tömeges papírsavtalaní-
tási eljárás felel meg, mellyel a köteteket a kötés
szétszedése nélkül, egyszerre nagyobb mennyi-
ségben kezelik. Európában ezt az eljárást nagy-
jából húsz éve alkalmazzák, a savtalanító állo-
mások számát nézve Németország jár az élen,
ahol négy, a Neschen-cég által felállított és
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mûködtetett ArchivCenter van. Ezekben nagy
kapacitással végzik a savtalanítást, és erre a cél-
ra a tartományi, illetve szövetségi költségvetés
biztosít a levéltáraknak megfelelõ összeget. Lip-
csében két magánvállalkozás végzi a könyvtárak
számára a kötetek savtalanítását. A konferencia
után az egyik intézményt (Preservation Academy)
meg is látogatták: háromóránként ötven átlagos
méretû kötetet kezelnek. A konferencián elhang-
zott, hogy Lengyelországban 1999 óta a könyv-
tárak és levéltárak hat kis méretû savtalanító be-
rendezést vásároltak négy minisztérium közös fi-
nanszírozásának segítségével.

2002-ben az OSZK és a Magyar Országos
Levéltár közösen tájékozódott külföldi cégeknél
a tömeges savtalanítási eljárásról. 2003-ban fel-
mérést készítettek, melyben 52 könyvtár vett
részt. Az állományvédelemmel és savtalanítás-
sal kapcsolatos válaszok segítségével feltérké-
pezték a könyvtárak savtalanítandó állományát,
illetve az erre fordítható összeg mértékét is.
Napjainkban pedig zajlik egy levéltári kísérleti
program, melynek célja a savas iratanyag töme-
ges savtalanításának modellezése. Kastaly Beat-
rix tanácsadóként részt vesz ebben a program-
ban, s ezzel közvetlenül hasznosítható tapaszta-
latokat szerez a savtalanítás könyvtári megvaló-
sításához is.

A lipcsei konferenciáról való beszámolót
Dippold Péter zárta, aki a nemzeti stratégiákról
szólt. Európában egységben szemlélik a kulturá-
lis örökségeket, nem egy dokumentumtípusra
koncentrálnak: a kulturális értékbe ugyanúgy
beletartozik a könyv, mint a film, a média stb.
Több intézmény összefogását feltételezik az ügy
érdekében, és nem intézményeket, hanem tevé-
kenységet támogatnak. Közös koncepcióban je-
lentkezik a hagyományos dokumentum megõr-
zése és a digitalizálás.

Mi szükséges feltétlenül a nemzeti stratégia
kialakításához? A legfontosabb, hogy a jogsza-
bályi háttér rendezett legyen, többek között a
kulturális örökség védelmérõl szóló rendeletek,
de ilyen a kötelespéldány-rendeletek megváltoz-
tatása is. Lengyelországban például rendelet szab-
ja meg, hogy nem lehet savas papírra írni meg-
õrzendõ dokumentumokat. A második a szerve-
zeti-intézményi keretek megléte, megteremtése,
ilyen lehet a nemzeti kulturális minisztérium és
ilyen Észtországban a digitális tanács, mely sok-
színû intézményekbõl áll. A harmadik a nyil-
vántartások, adatbázisok, központi katalógusok
létrehozása, ugyanis tudnunk kell, hogy mit aka-
runk megõrizni, milyen állapotban vannak a ka-
talógusban szereplõ állományok. Az állomány-
védelmi programoknál beszámolt a lengyel és a
holland projektekrõl. Az OSZK gyakorlatára tér-
ve elmondta, hogy a 2005 és 2008 közötti stra-
tégia része az állományvédelmi stratégia, mely-
be a megelõzõ állományvédelem, a raktározás, a
kötészet fejlesztése, a helyreállító állományvé-
delem ugyanúgy beletartozik, mint a nem hagyo-
mányos hordozón meglévõk védelme. Az OSZK-
ban különféle osztályokból összeállított bizottság,
ún. állományvédelmi tanács is mûködik.

A délelõtti programot Rácz Ágnes (OSZK)
zárta, aki A muzeális könyvtári dokumentumok
kezelése és központi nyilvántartása témában tar-
tott mindenki számára érdekfeszítõ elõadást.
Részletesen bemutatta a 22/2005. (VII. 18.)
NKÖM rendeletet, felhívta a figyelmet a rende-
letben szereplõ újdonságokra.

Kitért a rendeletben csak említés szintjén
meglévõ helyi szabályzat kérdésére (3. § [2]
bek.). A szabályzatnak tartalmaznia kell, hogy
milyen típusú dokumentumok muzeálisak, azo-
kat melyik gyûjteményben õrzik. Az állomány-
ba vételre vonatkozó speciális szabályokat, a
muzeálissá minõsítés folyamatát, a helyi nyil-
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vántartás mikéntjét, a tárolás/raktározás követel-
ményeit, az állományvédelmet, az állományel-
lenõrzést is részletesen fel kell tüntetni. A muze-
ális dokumentumok használatba adásának sza-
bályait, az azokat kezelõ személyzet jogait és
kötelességeit, a hozzáférésre jogosító munkakört,
a hozzáférés rendjét is meg kell határozni, vala-
mint fel kell tüntetni a muzeális dokumentum
bejelentési kötelezettségének teljesítési módját is.
A szabályzatnak összhangban kell lennie az adott
könyvtár gyûjtõköri, könyvtárhasználati és fel-
dolgozási (katalogizálási) szabályzatával.

A központi nyilvántartással kapcsolatosan
elemezte az OSZK szerepét. A bejelentési köte-
lezettségnél kiemelte az idõhatárokat és a doku-
mentumtípusokat. Felvetette, hogy nincs eldönt-
ve, mi legyen a kéziratok nyilvántartásával. A
központi nyilvántartás kiépítésével kapcsolatos
szervezõmunka, az érintett könyvtárak feltérké-
pezése, az elektronikus úton jelenteni képes
könyvtárak rekordjainak kezelése (betöltése), il-
letve az ûrlapos bejelentõk fogadása az OSZK
feladata. Szólt a MOKKA-R adatbázis tovább-
fejlesztésérõl is. Megemlítette a kapcsolattartó
személyeket, akik az OSZK részérõl: Stemler
Ágnes és Perger Péter, a MOKKA-R részérõl:
Keveházi Katalin és Hegyi Ádám.

Ebéd után Szõkefalvi-Nagy Erzsébet A muze-
ális kötetek õrzése, szolgáltatása és állományvé-
delme a Somogyi-könyvtárban címmel házi ve-
zetést tartott a résztvevõknek, ahol bemutatta a
napi gyakorlatot. A raktározási körülményeken
kívül a kötészeti és restaurálási mûhelyben vég-
zett példamutató munkákkal is megismerkedhet-
tünk.

A délutáni program keretén belül a megjelen-
tek a könyvtárak muzeális dokumentumainak
õrzése, szolgáltatása, a gyûjtemény elhelyezése,
valamint állományvédelme témákról beszélget-
tek Villám Judit (Országgyûlési Könyvtár) veze-
tésével. A résztvevõk a közmûvelõdési könyvtá-
rak, a szakkönyvtárak, a mûemlékkönyvtárak, az
egyházi könyvtárak képviselõi voltak.

A következõ kérdések merültek fel: Hol õriz-
zük, kik és hogyan kezelik/szolgáltatják a muze-
ális köteteket? Milyenek a raktári, tárolási kö-
rülmények, milyen gyakran végeznek állapotfel-
mérést a könyvtárakban? Hogyan van kialakítva
az olvasói tér, szabad-e „felülbírálnunk” az ol-
vasói muzeális kéréseket? Van-e értelme kame-
rával figyelni az értékes kötetek olvasóit? Mely

könyvtárban, milyen feltételekkel kutathat az
olvasó? A reprodukciós szolgáltatás engedélye-
zett-e és hogyan, milyen áron? A köttetést, res-
taurálást milyen gyakran végzik ezen az állomá-
nyon? Melyik könyvtár költségvetésében szere-
pel állományvédelemre elõirányzott összeg?
Hogyan segítenek a pályázatok a restaurálásban?

Sokan elmondták napi gyakorlatukat, felve-
tették problémáikat. Bizonyos minták követen-
dõnek tûntek, mások nem arattak tetszést. Ab-
ban egyetértett mindenki, hogy az õrzés, szol-
gáltatás, állományvédelem, digitalizálás szorosan
összefügg, és szinte nincs olyan könyvtár, ahol
ideálisnak lenne mondható mindegyik összete-
võ. Korreferátumok is elhangzottak, Szivi
Józsefné beszámolt arról, hogy a Corvinus Egye-
tem Központi Könyvtárának új épületében ho-
gyan lesznek a muzeális kötetek elhelyezve és
hogyan szolgáltatják majd azokat. Dippold Péter
a digitalizálási stratégiáról, Káldos János a digi-
talizálás fõ kérdéseirõl tartott rövid elõadást
közkívánatra. Felvetõdött még a néhol már meg-
valósított ún. könyv-örökbefogadás. Beszámolót
hallhattunk a megvalósítás formájáról, haszná-
ról, valamint arról, hogy a befolyt összeget régi
könyvek helyrehozatalára lehet fordítani.

A résztvevõk körében egyöntetû volt a véle-
mény, hogy nagyon hasznos ilyen szakmai na-
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pot szervezni, ahol az egyes könyvtárakban fel-
merülõ problémákat meg lehet beszélni, egymás-
tól tanácsot lehet kérni. Hasznos volt az is, hogy
a hasonló munkakörben dolgozók megismerhet-
ték egymást, így ezután közvetlenül is megke-
reshetik kérdéseikkel kollégáikat. Felvetõdött az
az igény is, hogy jó lenne, ha valamely intéz-
mény vagy szakmai szervezet létrehozna egy régi
könyves levelezõlistát, hogy egymást tudjuk tá-
jékoztatni, segíteni, illetve meg tudjuk vitatni a
felmerülõ kérdéseket.

Villám Judit

Balassagyarmatra szólt
a meghívó
Immár harmadik alkalommal hívta – március 24-
ére – konferenciára a könyvtárosokat a Madách
Imre Városi Könyvtár. A kétnapos találkozónak
Közkönyvtárak a XXI. században volt a címe, de
a szakkönyvtárosok sem unatkozhattak, hiszen
szó volt többek között információs társadalom-
ról, stratégiai tervezésrõl, etikai kódexrõl.

A könyvtár 1989-ben nyitotta meg kapuit,
Reimholz Péter tervei szerint épült. Nagyon ba-
rátságos, vörös téglás, ívekkel, kupolával, kiszö-
gellésekkel teli épület, belül is tégla és fa, öröm
ide belépni…

Piatrik Valéria, a konferencia szervezõje kö-
szöntötte a szép számban megjelent kollégákat,
majd átadta a szót Lombos István polgármester-
nek. A köszöntõ szavakból kiviláglott, hogy
Balassagyarmat önkormányzata és maga a pol-
gármester elkötelezett híve a kultúrának, és ba-
rátja, segítõje, jó fenntartója a könyvtárnak.
Balassagyarmat történetérõl elmondta, hogy való-
színûleg már a kelták is lakták ezt a vidéket. Az
Ipolyon való átkelésre alkalmassága miatt a terület
forgalmi csomópontnak számított, és így a meden-
ce központja lett. Az idõk folyamán feldúlták a
tatárok és a törökök, de mindig talpra tudott állni.
A trianoni béke vetett véget a fejlõdésének – bátor
polgárai ugyan kiûzték a megszálló cseh csapato-
kat, s ezzel kiérdemelték a Civitas Fortissima, azaz
a legbátrabb város címet –, csak a hatvanas évek
második felében, az új gazdasági mechanizmus
idején került ismét felszálló ágba. Ma Nógrád
megye nyugati részének a központja.

Az elsõ elõadás Az információs társadalom a
mai Magyarországon címmel hangzott el Mol-
nár Szilárd igazgatótól (Információs Társadalom-
és Trendkutató Központ). Az intézet 1998-ban
jött létre, hogy az információs társadalom kuta-
tói hátterét adja. Az elõadó elmondta, hogy az
eddigi, dinamikusnak látszó fejlõdés megtorpant.
További fejlõdés tapasztalható az iskolások, a
vállalkozók és a gyerekes családok körében, vi-
szont a kistelepülések felzárkózása nagyon las-
sú, és nagyon rossz a helyzet a nyugdíjasok és a
romák körében. Sokáig úgy tûnt, hogy anyagi
okai vannak a lemaradásnak, de sokkal jelentõ-
sebbek a kulturális gátak, azaz az érdektelenség,
a motiváció hiánya. A kistelepüléseken sorra tûn-
nek el a közösségi helyek, ahol az emberek ins-
pirálhatnák egymást. Ennek ellensúlyozására
beindulóban van az IT mentori szolgáltatás. Az
IT mentor szociális munkás és informatikus egy-
szerre, aki ismeri a helybelieket, tud rájuk hatni,
és a segítségükre tud lenni olyan hivatali ügyek-
ben, amelyeket az interneten keresztül is el lehet
intézni – ehhez például elektronikus aláírást fog-
nak kapni. (Akit ez a téma bõvebben is érdekel,
látogasson el a http://www.it-mentor.hu vagy a
http://www.telefalu.hu honlapra.)

Molnár Szilárd, az Információs Társadalom-
és Trendkutató Központ igazgatója




