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A klub alakuló ülése azt mutatta, hogy a fõvá-
ros oktatási intézményeinek vezetõi is  igen fon-
tosnak tartják az iskolai könyvtárakat, s ez minket,
szervezõket igen jólesõ érzéssel töltött el.

Folytatás? Természetesen szeptemberben, az új
tanévben – amikor szívesen teremtenénk kapcsola-
tot olyan iskolai könyvtárakkal az országban, ahol
mûködik osztálykönyvtárosi közösség…

Hock Zsuzsanna

Könyvrestaurálás,
állományvédelem
a Nógrád megyei

könyvtárban
Szakmánkban az információhordozók gyors üte-
mû fejlõdését tapasztaljuk, ugyanakkor egyre
nagyobb gondot jelent a régmúlt – fõleg írásos
– dokumentumainak megõrzése a következõ ge-
nerációk számára. Megõrzési szempontból foko-
zott minden olyan könyvtár felelõssége, mely-
nek állományában kimagasló értéket képviselõ
gyûjteményegységek vannak. Szakmai kívánal-
mak indokolják, hogy a dokumentumok megfe-
lelõ állapotát biztosítsuk, eredetiben való meg-
õrzésükhöz, hiteles bemutatásukhoz pedig szük-
ség lehet helyreállításukra is.

Salgótarjánban a Balassi Bálint Megyei
Könyvtárban a Nemzeti Kulturális Alapprogram
támogatásával kezdõdött meg az a több lépcsõ-
ben megvalósítandó dokumentum-helyreállító

munka, mely a helyismereti gyûjtemény komplex
állományvédelmét tûzte ki célul. A helyi értéke-
ket hordozó dokumentumok védelme, jövõben
is értékes tartalmuk megmentése nemcsak az
intézmény közvetlen érdeke, a feladatot a Nóg-
rád Megyei Önkormányzat Közgyûlése is kez-
dettõl fontosnak tartja és pályázati önrész válla-
lásával folyamatosan támogatja.

A program megvalósításában korrekt és igé-
nyes partnerekre találtunk a szentendrei ARS
ALBA restaurátor mûhely munkatársaiban, min-
denekelõtt vezetõjük, Schramkó Péter személyé-
ben. Együttmûködésünk 1998-ban kezdõdött a
kiemelkedõ megyei alkotók hagyatékának hely-
reállításával.

Elsõként a Madách-hagyatékból restauráltat-
tuk Az ember tragédiája régi, ritka kiadásainak
több példányát, majd a Mikszáth-örökség leg-
fontosabb darabjainak helyreállítása következett.

Mikszáth Kálmán irodalmi hagyatéka s en-
nek restaurált kötetei összetett értéket képvisel-
nek. Egyrészt reprezentálják a XIX. századi
magyar prózairodalom fejlõdésvonalát a népies
elbeszélésektõl a romantikus szépprózai munká-

kon át a nagyregényekig. Másrészt dokumentál-
ják prózairodalmunk mûfajteremtõ alkotójának,
Mikszáth Kálmánnak mûvészi pályaszakaszát. S
mindezeken túl a kötetek kiadás- és könyvtörté-
neti, könyvmûvészeti szempontból is jelentõs ér-
tékhordozók, olyan nagy múltú kiadói mûhelyek-
bõl kerültek ki, mint az Athenaeum, a Révai, a
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Franklin, a Singer és Wolfner, és olyan mûvészi
illusztrátorok alkotómunkáját dicsérik, mint
Keményffi Jenõ vagy Jankó János. Helyreállítá-
suk után ritkabecsû köteteinket újra eredeti szép-
ségükben mutathattuk be, tárhattuk látogatóink elé.

A tavalyi évben pedig a szakirodalom került sor-
ra a helyismereti gyûjtemény gerincét alkotó, a tör-

ténelmi Nógrád értékeit sokoldalúan feltáró kéziköny-
vekkel, monográfiákkal, forráskiadványokkal. Ez a
gyûjteményegyüttes mintegy felöleli a megyével
foglalkozó rendkívül gazdag szakirodalmat, bemu-
tatva a megye történelmének különbözõ szakaszait,
hiteles helyzetábrázolást adva a feudalizmus idejétõl
egészen a századfordulós viszonyokig. Az újonnan
restaurált kötetek között találhatók – egyebek között

– Werbõczi „Hármaskönyve” 1775-bõl, Fényes
Elek országleírása 1836-ból, a megyetörténet ki-
emelkedõ darabjai, a múlt századi elsõ magyar
nyelvû megyei monográfia, az országos nagy so-
rozat részeként napvilágot látott vármegyetörté-
net, az 1860-as, antikváriumi és kézikönyvtári
ritkaságnak számító családtörténeti adattár, valamint
a nevezetes nógrádi irodalmárok, Madách Imre és
Mikszáth Kálmán életét és munkásságát feldolgozó
monográfiák. E maradandó értékû, nagyszabású tör-
téneti és irodalomtörténeti vállalkozások mindmáig
megyénk legfontosabb történeti forrásai, korabeli his-
tóriájának, földrajzának, gazdaságának összefoglalá-
sai. Olyan alapmûvek, amelyek mindössze néhány
példányban maradtak fenn, gyakorlatilag mára már
csaknem hozzáférhetetlenek.

A jelenleg restaurálásra váró anyag egy nagy
értékû különgyûjtemény könyvritkaságait tar-
talmazza, melyet Praznovszky Mihály nemré-
giben adományozott könyvtárunknak. A Mik-
száth-különgyûjtemény jelentõs része pótolha-
tatlan, egyedi példány. Egy-egy kötete a kora-
beli könyvmûvészet és képzõmûvészet kiemel-
kedõ darabja, olyan különlegességek, melyek
megõrzése nemzeti feladat is. Javításukra az
idén kerül sor, szintén a szentendrei mûhely-
ben. Helyreállításukkal nemcsak a könyvtár
helyismereti gyûjteményének állapota, állaga
javul majd – s így a hagyományozás, a megõr-
zés, a szakmai felhasználás esélye nõ –, de le-
hetõség teremtõdik arra is, hogy e mûtárgyak a
szélesebb közönséghez szóljanak.

A restaurátor szakemberek közremûködésé-
vel évek óta tartó értékmegõrzõ s egyben ér-
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tékteremtõ tevékenység eredményeképpen ron-
gált dokumentumaink újra kézbevehetõk, kutat-
hatók, a jelen és a jövõ könyvtárhasználói szá-
mára hozzáférhetõk. A restaurálási munkát sze-
retnénk folytatni, ehhez szükségünk van pályá-
zati segítségre. Reméljük, lesz a jövõben is lehe-
tõségünk további gyûjteményegységeket bevon-
ni, hiteles bemutatásukat biztosítani.

Gecse Zsuzsanna

A HUNGARNET
Egyesület tavalyi éve

Az egyesület éves rendes közgyûlését május
9-ikére, az MTA SZTAKI tanácstermébe hívták
össze. Napirenden szerepelt a 2005. évi szakmai
tevékenység, gazdálkodás és közhasznúsági je-
lentés, valamint ugyanezekrõl az egyesület fel-
ügyelõ bizottságának tájékoztatása, továbbá a
2006. évi gazdálkodási terv.

Az egyesület életének változatlanul legfonto-
sabb eleme együttmûködése a Nemzeti Informá-
ciós Infrastruktúra-fejlesztési Programmal (NIIF).
Noha a pénzügyi feltételek, források meglehetõ-
sen szûkösek voltak, az elmúlt évre tervezett
mûszaki feladatok mindegyikét sikerült megol-
dani. Kiemelkedik ezek közül a kapcsolódás az
európai kutatási-oktatási gerinchálózat új gene-
rációjához, a GEANT-2-höz, amiben a sávszé-
lesség 10+10 Gbps-re emelkedett (felerészt
internet-protokoll, illetve végpontok közötti de-
dikált forgalom). Fontos megjegyezni, hogy a
belföldi forgalmat is az európai élvonalnak meg-
felelõ, 10 Gbps sávszélesség jellemzi.

Az NIIF Program keretében fejlõdõ és mûkö-
dõ hazai számítógép-hálózat által kiszolgált in-
tézmények és felhasználók köre lefedi a teljes
magyar tudományos, felsõoktatási és közgyûjte-
ményi közösséget. Nyilván ez magyarázza, hogy
a taglétszám alig változott az elmúlt évben, 700

fölötti az intézményi és 1000 fölötti az egyéni
kutatói taglétszám, a hálózat a tagintézmények-
ben ténylegesen mintegy 600 ezer felhasználót
szolgál ki.

Sikeresek az NIIFP-vel közösen szervezett
networkshopok, a 2005. évit Szegeden, mintegy
400 résztvevõvel rendezték meg, 100 elõadás
hangzott el.

A Microsoft 1995 óta teszi lehetõvé a
HUNGARNET rendes tagintézményei közül a
felsõoktatási, közgyûjteményi, akadémiai és or-
szágos kutatóintézményi körnek a Microsoft
Akadémiai Select licenckedvezményt, amely je-
lentõs, szoftvercsaládtól függõen 70–90%-os ár-
engedményt jelent más disztribútorok kínála-
tával szemben. A jelenlegi szerzõdés 2006. már-
cius 6-ától 2009. március 30-áig érvényes, en-
nek alapján a Hungarnet a Központi Szolgáltatá-
si Fõigazgatóság alvállalkozójaként adhat li-
cenceket.

A vaskos, mintegy 50 oldalas éves beszámo-
lóból a továbbiakban a HUNGARNET könyvtá-
ri vonatkozású elemeit emeljük ki.

A Könyvtári Szakosztály (HEKSZ) szerepe
az elmúlt években megváltozott: az általános,
mindent átfogó érdekérvényesítés helyett inkább
a mindenkit érintõ generális érdekek és projek-
tek tartoznak feladatkörébe.

A Magyar Elektronikus Könyvtár régi felüle-
te és archív anyaga számára ma is az NIIF köz-
ponti szervere ad helyet, az OSZK szerverén 2003
óta létezik az új változat, s tükörszerver mûkö-
dik Erdélyben, Szlovákiában és a Vajdaságban,
ezek összes forgalma negyedmillió, a MEK 2.0
szerver látogatóinak száma 5 536 575 fõ volt
2005-ben. A MEK tavalyi gyarapodása ajándé-
kozás útján 1029 tétel volt, az összes dokumen-
tumszám 3310-re emelkedett.

Az Eleketronikus Periodika Archívum és
Adatbázis (EPA) 825 címet tartalmazó állomá-
nyát 851 345-en látogatták az elmúlt évben.

A 2001-ben indult SZEZAM szaktudományi
portál preferált szakterületei: számítástudomány,
fizika, egészségügy, könyvtártudomány. Az NIIF
szervere ad helyet a MOKKA-nak, amely NIIF-
projekt is egyben.

A HEKSZ közremûködött az Oktatási Minisz-
térium Elektronikus Információszolgáltatása
(EISZ) elõkészítésében, amely az egész felsõok-
tatás számára nyújt külföldi adatbázis- és e-
journal-szolgáltatást. (FL)

A Window of Sanghai elnevezésû projekt segítségével
könyveket kapott ajándékba az Országos Széchényi Könyvtár
Sanghaj városától. A néhány éve útjára indított kezdeménye-
zés célja, hogy a Sanghaj Könyvtárat összekösse más orszá-
gok nagy könyvtáraival, és egyúttal valamiféle kulturális hidat
képezzen Kína és a világ többi része között. Az adomány
tizenegy doboznyi értékes könyv, mely a kínai kultúrát, mûvé-
szetet, mindennapokat mutatja be. (forrás: Magyar Nemzet)


