
  Könyvtári Levelezõ/lap • 2006. augusztus • 3

Vándorgyûlés
kánikulában

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete idei, 38.
vándorgyûlésérõl szuperlatívuszokban lehet be-
szélni – sajnos az idõjárás is azt produkált, mert
valószínûleg ez volt a mindenkori legforróbb
nyári találkozó. A rendezõ kecskemétieknek
azonban erre is akadt megoldásuk, a regisztráci-
ónál kapott vászontáska egy rendkívül hasznos
kis legyezõt rejtegetett.

Az egész vándorgyûlést ez a mindenre odafi-
gyelés, átgondoltság jellemezte. Az összes szó-
róanyagon ott szerepelt a vidám színekben ké-
szült, szellemes, kicsit a Katona József Könyv-
tár emblémájára emlékeztetõ logó (ami nem
véletlen, hiszen a tervezõjük ugyanaz volt). A
legyezõ amellett, hogy kiválóan szolgált a szinte
elviselhetetlen hõségben, minden lapjával egy-
egy programra hívta fel a figyelmet. A szerve-
zõk az igényes elõadások mellett a szórakozás-
ról is gondoskodtak, lett légyen az könyvtáros
fõzõcske vagy fõtéri kulturális program. A közel
hatszáz résztvevõ így igazán kellemes napokat
tölthetett Kecskeméten.

A szakma (esetenként az egész kulturális
szféra) fontos kérdéseit rangos elõadók bon-
colgatták.

A plenáris ülést megelõzõ sajtótájékoztatón
Bakos Klára, az MKE elnöke beszélt arról,
hogy a könyvtárosok
minden nehézség ellené-
re missziónak tekintik,
hogy megoldják az ál-
lampolgárok információ-
val való ellátását. Ram-
háb Mária, a házigazda
könyvtár igazgatója a kö-
zösségi közszolgáltató
szerep erõsödését hang-
súlyozta, és ennek jelen-
tõségét a szolgáltató ál-
lam kiépítésében.

A megnyitón aztán az
MKE elnöke felhívta a

figyelmet a könyvtáros szakmában rejlõ sok le-
hetõségre, melyeket bûn nem észrevenni. Balogh
László, a Bács-Kiskun megyei közgyûlés elnöke
a köszöntõ szavak után a vendéglátó könyvtár
szakmai munkáját méltatta, mondván, hogy soha
más intézmény ennyire be nem váltotta a hozzá
fûzött reményeket. Hiller István oktatási és kultu-
rális miniszter folytatta a dicsérõ szavakat, majd
áttért a mindenkit foglalkoztató kérdésekre: Mi lesz
a könyvtárakkal? Melyiket vonják össze, melyiket
szüntetik meg? Elmondta, hogy a pénzhiány mel-
lett a kultúra területén pazarlás is tetten érhetõ, nem
lehet például egy közepes nagyságú településen
teleházat, könyvtárt és mûvelõdési házat is fenntar-
tani. Õ arra tud garanciát nyújtani, hogy miniszté-
riumában a könyvtárügyet semmiféle hátrány nem
éri. Folytatódik a Közkincs program, és a Portál
elnevezésû projektet beviszik a nemzeti fejlesztési
tervbe. A magyar kultúra támogatására milliárdo-
kat remél EU-forrásokból.

A minisztert Lengyel László (az Országos
Könyvtári Kuratórium tagja, a Pénzügykutató Rt.
vezérigazgatója) elõadása követte, aki jóval ke-
vésbé volt derûlátó. Szerinte az állampolgárnak
az a legfontosabb, hogy a mindennapjaiban ki
tudja eligazítani, de már az alapértelmezéssel is
gondok vannak. Ha az állam valódi társadalmi
vitát akarna például az egészségügyrõl, az esz-
köznek a könyvtárnak kellene lennie, mert itt
van meg a szükséges szakértelem az adatok
összegyûjtéséhez, értékeléséhez, tárolásához. Ez
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a szerep azonban a kor-
mány számára nem egy-
értelmû, holott ez lehetne
a könyvtár „legerõsebb
lába”. Ugyanakkor az írott
kultúrának is az egyik leg-
fontosabb közösségi tere
(hogy a többi mi lehetne,
arról nem szólt), ezért
nagyon fontosnak tarta-
ná, hogy szorosabb le-
gyen a kapcsolat az iro-
dalommal és a tudo-
mánnyal. Továbbá a he-
lyi közösségek kulturális
életét is innen kellene
szervezni a jövõben is.
A regionalizáció alulról
elindult, hangsúlyozta, a
megyék már egyezked-
nek, hogy hol lesz pél-
dául egyetem, hol a köz-
mûvek központja stb.,
ezért a könyvtáraknak
résen kell lenniük, hogy
megtaláljak a helyüket
ebben az új világban.
Össze kell fogni, létre
kell hozni egy könyves
kerekasztalt a filmes
kerekasztal mintájára,
hogy erõsebb legyen a
lobbi. (Az elõadó nyil-
ván nem ismeri annyira
a könyvtárügyet, hogy
tudhatná, a szakmai szer-
vezetek már régen létre-
hozták ezt a könyvtári
kerekasztalt, de illuzóri-
kus azt remélni, hogy valaha is ugyanakkora erõt
tudna képviselni, mint a filmes lobbi...) Kiemel-
te, hogy a könyvtárügynek kifelé minden belsõ
vita ellenére egységet kell mutatnia, s ezt a jó
tanácsot érdemes lenne megfogadnunk.

Az Ericsson Magyarország vezérigazgató-
ja, Fodor István arról beszélt, hogy mi vár
ránk. Az EU fejlesztési forrásai körül nagy lesz
a tolakodás, rendet kell teremteni, mondta. A
törésvonalak a lemaradás és a felzárkózás, a
rövid és a hosszú távú gondolkodás, a lokális
és a globális szemléletmód, a decentralizált és

a centralizált irányítási modell, a mindig csak
felzárkózni és a valamiben élre törni célkitû-
zése, a társadalmi közöny és a közért tenni
akarás, a rendezetlenség és a rend között fe-
szülnek. Az alternatívák közötti döntések meg-
hozatalához konszenzusra van szükség, és
ehhez gesztusokat kellene tenniük a kormány-
zó erõknek. Nem szabad csak a jelennek dol-
gozni, a konvergenciaprogram kritikus pontja
is éppen az, hogy nem figyel eléggé a távla-
tokra. Részletes analízisének végsõ következ-
tetése az volt, hogy rendet kellene tenni a pin-
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cétõl a padlásig. Foglakoznunk kell a közös-
ségi ügyekkel, legyenek azok országosak, re-
gionálisak vagy helyiek. Alulról is lehet és kell
is kezdeményezni változásokat, de a közössé-
gekben az induláshoz szükség van a kritikus
tömegre.

Végül Slakiczki Judit, az Oktatási és Kultu-
rális Minisztérium fõosztályvezetõ-helyettese
elemezte a könyvtárügy helyzetét. Elmondta,
hogy a könyvtárak közszolgáltatását akadályoz-
zák a fenntartás nehézségei, a nem mindig ver-
senyképes szolgáltatások, a könyvtárosok egy

részének hiányosságai a
felhasználóbarát techno-
lógiák területén, és a
politika megszólításának
képtelensége. Az a felada-
tunk, hogy a politikusok
számára érthetõen fogal-
mazzunk, elérjük, hogy ne
jöjjenek létre párhuzamos
hálózatok, a Sulinet és az
iskolai könyvtár ne egymás
mellett dolgozzon, hanem
együtt, a funkcionálisan ki-
ürült teleház mûködjön
együtt a könyvtárral, a me-
gyeszékhelyeken az önkor-
mányzatok ne tartsanak
fönn egymást fedõ szolgál-
tatásokat, hanem fogjanak
össze, a regionális szerep-
körben ne legyen külön ön-
kormányzati és felsõokta-
tási könyvtár. Ugyanakkor
dokumentálnunk kell a
könyvtárak közösségi tevé-
kenységét, és mindenek
fölött még jobban össze
kell fognunk.

A Portál program ki-
törési lehetõség, amivel a
könyvtári rendszernek él-
nie kell. A könyvtáraknak
ki kell alakítaniuk az in-
formációs portálokat, biz-
tosítaniuk kell az informá-
cióhoz való hozzáférést
(például a dedikált háló-
zatok útján). Folytatni kell
a felzárkóztatást, most

már a városokban is, és természetesen az olva-
sásfejlesztéssel szintén kell foglalkozni.

Összegzésként elmondta, hogy erõsíteni kell
a könyvtárak közszolgálati szerepét, természete-
sen úgy, hogy a fenntartás továbbra is az állam
kötelessége. Jobban kell hangsúlyozni a közös-
ségi feladatvállalást, és törekedni kell a politikai
elit megnyerésére. Ehhez egységes fellépésre is
szükség van, meg persze kiegyensúlyozott mun-
kavégzésre és érdekérvényesítésre.

A második napon szekciókban folytatódott a
munka (ezekrõl külön beszámolók szólnak majd),
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a záró plenáris ülésen pedig a tanulságok össze-
foglalása után ezúttal is átadták az MKE emlék-
érmét. A kitüntetettek:

Bajtai Mária nyugalmazott könyvtárostanár,
szaktanácsadó, a könyvtárosok Bács-Kiskun
megyei szervezetének egyik legtevékenyebb,
meghatározó tagja;

Budavári Klára (Fõvárosi Szabó Ervin Könyv-
tár Lõrinci Nagykönyvtára), aki gyermekkönyv-
tárosként fogyatékos gyermekeknek is szervez ér-
dekes programokat, amelyekben a meséé, a sze-
repjátékoké, az olvasmányélményé a fõszerep, és
mint az MKE Gyerekkönyvtáros Szekciójának el-
nöke az ország valamennyi gyerekének olvasását
szívügyének érzi;

Gloserné Szabó Györgyi
(Gödöllõi Városi Könyvtár
és Információs Központ),
aki a szakmában eltöltött
hosszú évek alatt módszer-
tanosként majd igazgató-
ként is vállalta a könyvtár-
felújítások fáradságos mun-
káját, dolgozik könyvtári
szakértõként, s emellett ere-
jébõl még két vándorgyû-
lés megszervezésére is fu-
totta;

Horváth Sándor Do-
monkos (Galgóczi Erzsébet
Városi Könyvtár, Gyõr),
aki könyvtárosként és jo-
gászként is a könyvtárügyet
szolgálva az elmúlt évek-
ben számtalan tanácsot
adott a legkülönbözõbb
kérdésekben a könyvtáro-
sok levelezõlistáján, ma-
gánlevélben vagy bizottsá-
gokban, s szakértelmével az
MKE alapszabályának mó-
dosítását is elõsegítette;

Nagy Zoltán (Országos
Széchényi Könyvtár), aki
a nemzeti könyvtár fõosz-
tályvezetõ-helyetteseként
és az MKE Mûszaki Szek-
ciójának titkáraként is
mindent megtesz azért,
hogy a környezõ országok
magyar könyvtárosaival

való együttmûködés minél rendszeresebb, ugyan-
akkor személyes is legyen, és tapasztalatait, szer-
teágazó kapcsolatait az egyesület helyismereti és
a honismereti munkájában is kamatoztatja;

Fülöp Mária (nyugdíjazásáig a Maros Me-
gyei Könyvtár munkatársa), akinek elkötelezett-
ségét a magyar könyvtárügy és bibliográfia iránt
számos munkája igazolja, egyebek közt a hely-
ismereti gyûjtemény kialakítása, a Marosi bibli-
ográfiák sorozat elindítása, számos publikációja
és több megjelent kötete.

Az év ifjú könyvtárosa 2006-ban Balla Ildikó
(DEENK Élettudományi Könyvtár) lett, aki az
idõszaki kiadványokról írt dolgozatával érdemelte
ki az elismerést. Gratulálunk a díjazottaknak! (fá)
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Ha május,
akkor Csongrád

A kárpát-medencei könyvtárosok május 28-29-
30-án Csongrádon már hagyományosan megren-
dezett konferenciájára szép számban gyûltek
össze a hazai és a szomszédos országokban élõ
kollégák megbeszélni közös dolgaikat.

A nagy érdeklõdést indokolják az aktuális
témákkal foglalkozó, kiemelkedõ szakemberek
tartotta elõadások és a körültekintõ, minden rész-
letre figyelõ szervezés is, ezért nem meglepõ,
hogy évrõl évre találkozik az ember Csongrádon
ugyanazokkal a kedves kollégákkal, s mintha még
bõvülne is a kör, bár nehezen elképzelhetõ, hogy
ez miként lehetséges.

Az idén is színvonalas, változatos programot
kínáltak a csongrádiak. Az elsõ elõadó Szarka
László történész, a Magyar Tudományos Akadé-
mia Kisebbségkutató Intézetének igazgatója volt,
aki XX. századi leltár a magyar–magyar kap-
csolatokról címmel szinte teljes képet rajzolt a
magyarság szétszórattatásáról. Ezt a fogalmat
persze idézõjelbe kell tennünk, mert az elszakí-
tott nemzetrészek maradtak szülõföldjükön, a
fejlõdésük viszont nagyon különbözött egymás-
tól. Sommásan úgy lehetne mondani, hogy az
1918-tól 1940-ig tartó idõszak a csodavárás és a
közösségépítés kora volt a kisebbségbe szakadt
magyarok körében, az 1948-tól 1989-ig tartó
viszont a kisemmizettség és az aprómunka ideje.
Ma a határrevízió nem valós alternatíva, mond-
ta, a magunk revízióját kell elvégeznünk: a nem-
zetépítést, a párhuzamos nemzetépítést vagy a
reintegrációt. Az állam és a nemzet különválása
után kialakult többes identitásszerkezetek máig
megoldatlan problémákat eredményeztek. Napja-
inkban a régió mint haza kérdésére kell megtalál-
nunk a válaszokat, és eközben olyan feladatokat
kell megoldanunk, mint a kisebbségi autonómia
létrehozása, hogy a kisebbségi nemzetépítés még
hiányzó területi dimenzióját megalkossuk.

Pomogáts Béla ezúttal irodalomtörténészként
beszélt a határokon túli XX. századi magyar iro-
dalomról. Elõadását a Pest-centrikusság reform-
kori kialakulásával indította, aminek a távoli
következménye lett az is, hogy az I. világháború
után a vidékben nem volt elég erõ az ellenállás-
hoz. Trianon után azonban visszájára fordult a
centralizációs kényszer, az irodalom nemzetfenn-

tartó szerepbe kényszerült, létrejöttek a kisebb-
ségi magyar irodalmak. Folyóiratok indultak,
nagy mûvek születtek, mûhelyek alakultak. Az-
tán jött a II. világháború, amelynek végeztével a
semmibõl kellett újrakezdeni mindent. Nagyjá-
ból a hatvanas közepétõl elindult egy megújulás,
egységes nemzeti irodalomról beszélhetünk re-
gionális különbségekkel. 1990 után megkezdõ-
dött az újraintegrálás, de ma ismét komoly ne-
hézségekkel kell szembenézni.

Ramháb Mária, a kecskeméti Katona József
Könyvtár igazgatója és a programbizottság tagja A
nagy könyv program eredményeit ismertette sta-
tisztikai adatokkal alátámasztva. A játékban nagy-
jából 400 ezer ember vett részt, és körülbelül 2 és
fél millió szavazat érkezett a programirodához.
Szemben azokkal a véleményekkel, melyek szerint
az általános iskolai kötelezõ olvasmányok taroltak
azért, mert fõleg fiatalok, illetve olyanok szavaz-
tak, akik jószerint mást sem olvastak életükben, a
számok azt mutatják, hogy a legtöbb szavazó a
25–50 éves korosztályból került ki. (Ezen belül is
az iskolázottak és a nõk voltak többen.) Ramháb
Mária úgy véli, hiba volt, hogy a verseny a nyári
idõszakra leállt, mert így elveszítette a lendületét,
s azt õsszel már nem lehetett ugyanarra a  szintre
felvinni. A novemberi szakasz túl merevre sikerült,
nem tudta úgy megszólítani az embereket, a dön-
tõre viszont újra elõtérbe került a könyvtári össze-
fogás, ami meg is hozta az eredményt. Ramháb
Mária szerint fontos nagy programokban is foglal-
kozni az olvasással, az igazán izgalmas kérdés pedig
az, hogy miként lehet továbblépni, hogy ne hagy-
juk elveszni az eddig elérteket.

Könyvtárosok határok nélkül címû elõadásá-
ban Bartos Éva, a Könyvtári Intézet igazgatója a
hazai és a határokon kívüli magyar könyvtáros-
ság elõtt álló nehézségekrõl, feladatokról szólt,
részletesen elemezve az együttmûködések eddi-
gi formáit, a körülmények változásait és az el-
képzelhetõ folytatást. A jelenleg is mûködõ kap-
csolatok nem egy egységes, átgondolt rendszer
elemei, hanem személyes kötõdéseken, egyes
kollégák lelkesedésén alapulnak, ezért esetlege-
sek. Végig kellene gondolni a szükségleteket és
a lehetõségeket. Példaként a felsõoktatást emlí-
tette. A határainkon kívül sehol sincs magyar
nyelvû felsõfokú szakképzés, és a hazai felsõfo-
kú intézményekben is kevés külhoni magyar diák
tanul könyvtár szakon. A középfokon sem ró-
zsásabb a helyzet, de erre már könnyebb megol
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dást találni. A szomszédos országokban szer-
vezendõ középfokú képzéshez a Könyvtári Inté-
zet oktatói jegyzéket tud összeállítani, igény ese-
tén kiépíthet egy tutori rendszert, de a legna-
gyobb lehetõség az akkreditált képzésekben van.
Jóval hatékonyabb, ha a programot helyezik ki
mindenestül, ahogy ez Csíkszeredában vagy
Zentán is történt. A folytatás gátja a pályázati
rendszer bizonytalansága lehet. Jó lenne erre a
célra egy állandó keretet biztosítani például a
Szülõföld Alapban, és országonként legalább egy
bázist kialakítani.

Persze sok egyéb tennivalóról is beszélt,
amelyekben nagy szerepe van a Könyvtári Inté-
zetnek, köztük a létezõ oktatási programok adat-
bázisának összeállításáról, a kinti kollégák nyil-
vántartásáról, az egységes magyar szaknyelvi
szókincs meghatározásáról. Mindezek végrehaj-
tásához széles körû összefogásra van szükség
például a Balassi Intézettel, a kisebbségi magyar
mûvelõdési intézetekkel.

Kokas Károly, a Szegedi Egyetemi Könyvtár
informatikai fõigazgató-helyettese a kulturális
örökség digitalizálásáról tartott érdekes elõadást.

Ennek jelentõsége nem kérdõjelezhetõ meg, már
csak azért sem, mert a fiatalok egy széles köre
csak az elektronikus információt tekinti léte-
zõnek. Elõször azonban választ kell adni né-
hány alapvetõ kérdésre. El kell dönteni, hogy
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miért akarunk digitalizálni (archiválás, állo-
mányvédelem, hozzáférés stb.), mit választunk
ki erre a célra és milyen szempontok szerint,
milyen technikát alkalmazunk és milyen mó-
don (egyedül vagy különféle együttmûködé-
sekben). Kokas szerint célszerû lenne egy
konzorciumot létrehozni ezekre a feladatokra.
(A témáról bõvebb információk elérhetõk
Kokas Károly honlapján.)

Az elõadásokat tájékoztató követte a Szülõ-
föld Alapról és a hozzá kapcsolódó pályázati
lehetõségekrõl, majd a határon kívüli könyvtári
szervezetek képviselõi (Hajnal Jenõ, Halász Pé-
ter, Horváth Ilona, Kiss Jenõ) beszéltek a leg-
utóbbi talákozás óta eltelt idõszakban végzett
munkájukról, és Bitay Enikõ mutatta be az Erdé-
lyi Múzeum Egyletet.

Fodor Péter, a társszervezõ Informatikai és
Könyvtári Szövetség (IKSZ) elnöke foglalta
össze a tanulságokat. Az együttmûködéshez a
szövetség a kereteket tudja biztosítani, mondta,
a megvalósítás az egyes intézményekhez és sze-
mélyekhez kapcsolódik. A valódi partnerség felé
kell elmozdulni, és nem szabad szétforgácsolni
az erõforrásokat, elengedhetetlen a rendszerszem-
léletû megközelítés.

Hozzászólásában Kálóczy Katalin, az akkor
még létezett Nemzeti Kulturális Örökség Minisz-
tériuma fõtanácsosa a tízéves határon túli könyv-

tárfejlesztési programról azt mondta, hogy most
egy kissé válságban van, több okból is. Ugyan-
akkor komoly eredményeket értek el, megerõsö-
dött az együttmûködés, s az ebben játszott sze-
repéért külön is köszönetet mondott a vajdasági
Hajnal Jenõnek. A folytatásra is megvannak az
elképzelések, például a határon túlra nyúló ellá-
tás modelljérõl. Nagyon fontosnak tartja az ösz-
töndíjrendszert. Az elsõ, példaértékû munka most
folyik, egy fiatal kolléga ennek keretében dol-
gozza fel az ausztriai hagyatékokat.

A háromnapos program immár hagyományos
szerkezete nagyszerûen bevált. A Kárpát-meden-
cei könyvtárosok találkozója kötetlen városné-
zéssel, baráti vacsorával kezdõdik, így tökéletes
a ráhangolódás a másnapi, komoly odafigyelést
igénylõ konferenciára, és kellemes levezetés a
végén a szakmai kirándulás.

Az, hogy a Csemegi Károly Könyvtár és In-
formációs Központ vezetõje, Horváthné Varga
Margit és munkatársai ilyen vonzóvá tudták ten-
ni programjukat, természetesen elsõsorban a lel-
kesedésüknek, fáradtságot nem ismerõ munká-
juknak köszönhetõ, de kell hozzá az a biztos
háttér is, amit a könyvtár ügyét mindig támoga-
tó önkormányzat  biztosít. Ahogy a polgármes-
ter többször hangsúlyozta, ez már a hatodik ta-
lálkozó volt, de biztosan lesz folytatás is.

(fá)
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92 évesen elhunyt Kilgour,
az OCLC alapítója

Az összes amerikai szak-
forrás, de még a New York
Times augusztus 2-ai száma
is megemlékezik Frederick
G. Kilgour július 3l-án az
Észak-Karolina-i Chappel
Hillben bekövetkezett halá-
láról, felidézve egy nagy élet kiemelkedõ ered-
ményeit.

Kilgour 1914. január 6-án született a Massa-
chusetts állambeli Springfieldben, 1935-ben sze-
rezte elsõ diplomáját a Harvardon, s rögtön ott
is lett könyvtáros. Azonnal a könyvtári munka-
folyamatok automatizálása érdekelte: lyukkártyás
rendszert dolgozott ki a kölcsönzés nyilvántar-
tására. A háború éveiben fontos szakirodalmi –
felderítõi – munkát végzett a haditengerészetnél,
megszervezve a háborús ellenfelek kiadványai-
nak beszerzését és minél elemzõbb tartalmi fel-
tárását. Közvetlenül a háborút követõ években,
1946 és 1948 között, hasonló munkát végzett a
Külügyminisztérium állományában.

1948-ban a Yale Egyetem Orvostudományi
Könyvtárának igazgatójává nevezték ki. Sokat
foglalkozott ekkori írásaiban a könyvtár haszná-
latával és hatékonyságával, kollégáival együtt
gyûjtötte az empirikus adatokat. Véleményét így
foglalta össze: a „könyvtár ne a tudás gyûjtõhe-
lye, hanem az oktatás eszköze” legyen. 1961-
ben – a National Science Foundation pénzügyi
támogatásával – létrehozta a Columbia, a Har-
vard és a Yale Egyetem orvosi könyvtárainak
közös számítógépes katalógusát. 1965-tól már a
teljes Yale Egyetemi Könyvtár hálózatának fej-
lesztési igazgatóhelyettese. Gyakorlatilag negy-
ven évvel ezelõtt felismerte a könyvtárak számí-
tógépes hálózatba szervezésének fontosságát.

1967-ben meghívták az Ohio állam felsõok-
tatási könyvtárainak közös katalógusát létrehozó
szervezet (Ohio College Library Center, a mai
OCLC = Online Computer Library Center elõd-
je) élére. A nonprofit szervezet 1971-ben mû-
ködni kezdett több tucat könyvtár összekapcso-
lásával, méghozzá igen jelentõs hatékonyságot
mutatva (például az Ohio University Alden
Könyvtára harmadával növelte a feldolgozott
mûvek számát, miközben 17 fõvel csökkenthette

a feldolgozói létszámot). Kilgour 1980-ig látta
el az OCLC elnöki funkcióját (leköszönése után
1995-ig tagja maradt a felügyelõ bizottságnak),
létrehozva a katalogizálás mellett a közös adat-
bázisra építõ könyvtárközi kölcsönzési szolgál-
tatást is.

Ma az OCLC ezerkétszáz embert foglalkoz-
tat, közös adatbázisa közel kilencezer könyvtár
összekapcsolásával hetvenmillió nyomtatott és
AV-kiadvány egymilliárd példányát regisztrálja.
Múlt évben tízmillió könyvtárközi kölcsönzést
valósítottak meg, ezeknek mintegy fele már di-
gitalizált formában, villámgyorsan ment végbe.
Újabban az OCLC – a holland PICA-val egye-
sítve erejét – Európában is számottevõ tevékeny-
séget fejt ki. Az OCLC WorldCat adatbázisából
könyvtárközi kölcsönzési és más céllal világszer-
te közel negyvenezer könyvtár merít informáci-
ót. Az OCLC kutatási részlege szinte évente tesz
közzé igen jelentõs tartalmú elemzéseket a szak-
ma helyzetérõl és fejlõdési trendjeirõl. Ezeket
érdemes lenne magyarul is megjelentetni.

Kilgour, aki kétszáz szakpublikáció és több
könyv szerzõje, továbbá több folyóirat alapító
fõszerkesztõje volt, minden lehetséges amerikai
szakmai kitüntetést és elismerést megkapott.
Ennél is fontosabb: elmondható róla, hogy a XX.
század legsikeresebb szakmai szervezetének lét-
rehozója, aki nélkül a világszakma nem olyan
lenne, amilyen ma, és nem tartana ott, ahová
máig eljutott.

Sonnevend Péter

A bajai Eötvös József Fõiskola könyvtár sza-
kos hallgatói (Juhász Helga Gabriella, Mayer
Andrea, Nagy Anna, Szabó Lajos Balázs,
Várkonyi Endre) szakmai gyakorlatként egy
ritka gyûjtemény, a zombori karmelita rend-
ház könyvtárának állományát rendezték júni-
us 23. és július 9. között; a munka fõ célja
azonban a MOKKA Régi nyomtatványok (-
1850) adatbázisának bõvítése volt, melyhez
a technikai hátteret a Szegedi Tudományegye-
tem Egyetemi Könyvtára biztosította. A
könyvtár majd’ 10 ezer kötetes állományá-
nak rendezése, melybõl a régi könyvek szá-
ma kétezer kötetre becsülhetõ, a két hét alatt
rendben lezajlott, de az idõ rövidsége miatt
egyelõre csak 115 rekorddal bõvülhetett az
adatbázis.
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Közhírré tétetik – postánkbólKözhírré tétetik – postánkbólKözhírré tétetik – postánkbólKözhírré tétetik – postánkbólKözhírré tétetik – postánkból

A Könyvborítók felsõfokon
címû kiállítás megnyitója*

Bizonyára mindenki õriz otthonában olyan köny-
vet, amelynek megvásárlásakor nemcsak a tarta-
lom, hanem a szép kivitelezés is döntõ szerepet
játszott. Ez a jó tipográfus, azaz a tervezõgrafi-
kus munkáját dicséri. Õ határozza meg a könyv
küllemét, amelyet az átgondolt formátum és a
tartalmat beharangozó borítólap tesz vonzóvá
kulturált grafikájával, színeivel, a betûk ritmu-
sával, s a mindezeket szerkezeti egységbe ötvö-
zõ kompozíciós rendszerével. Õ választja meg a
kötést, amely veretes értékét nemcsak a felhasz-
nált drága anyagnak, hanem a hozzá tervezett,
egyedi stílusjegyeket hordozó rajzolatnak is
köszönheti.

Mióta Erhard Ratdolt augsburgi nyomdász az
elsõ címlapot megtervezte, a könyv címlapjának
mûvészi kialakítása a tipográfusok legszebb fel-
adata lett.

A könyv mindenkori formájában tükrözõdik
a kor, amelyben született, s megmutatkoznak
mindazok az ideológiai és stílusbeli összetevõk
is, amelyek az adott társadalmi, gazdasági és
technikai körülmények fejlettségébõl következ-
nek. Amikor a tipográfiai tervezõk új formákkal
próbálkoznak, a kor követelményeihez, a ben-
nünket körülvevõ anyagi civilizáció stílusegysé-
géhez igazodnak. Így van ez napjainkban is. A
mai technikai fejlettség biztosítéka lehet annak,
hogy egy jó tipográfus kezében a könyv mûvé-
szi formát hordozó tömegtermékké váljon.

A könyvnyomtatás stílustörténetét a könyv-
címlapok formai változásai érzékeltetik a leg-
jobban. Minden könyv – mint tipográfiai feladat
– egyéni jellegû és egyszeri megoldást követel.
Ez fõképpen a címlapokra vonatkozik. A könyv
egyéb alkotórészeihez képest a címlap tág terve-
zési lehetõséget nyújt a tipográfus számára. A jó
címlap – mint a nagy zenemûvek elõtt a nyitány

– érzékeltetheti mindazt az örömet és élményt,
amelyet a címlapot követõen egy-egy jó könyv
jelenthet számunkra.

Címlapról beszélek, de egy kicsit pontosíta-
nom kell, hogy mit is értek alatta. A könyv lap-
jait a könyvtábla fogja össze. Ez bõr, mûbõr,
vászon, szõtt textil vagy papírborítású lehet. A
könyvtáblatervezés évszázadokon át az iparmû-
vészet kategóriájába tartozott. Gondoljunk a régi
bõrkötéses, aranyozott, ékkövekkel díszített köny-
vekre.

Napjainkban a könyvtábla anyagát, színét stb.
a könyvtervezõ határozza meg, ami alapvetõ
könyvesztétikai feladat. A keménytáblás vagy
kartonfedelû könyvet gyakran védõburkolóval
látják el, hogy megvédjék a sérüléstõl. A címlap
szerves része a könyvnek, a védõborító viszont
csak külsõ köntöse. A védõborító mûvészi gra-
fikájával és tipográfiai kialakításával fokozott
mértékben hívja fel az olvasók figyelmét egy-
egy kiadványra. Megfigyelhetjük, hogy a védõ-
borítóval ellátott könyv címlapja grafikailag egy-
szerûbb, tömörebb, ünnepélyesebb. A védõborí-
tó lazább kapcsolatban áll a könyv teljességével,
és sorsa múlandó. De a mûvészi kivitelû védõ-
borító a könyv legjobb reklámja. Fontos, hogy
grafikai (vagy tipográfiai) megoldása tükrözze a
mû tartalmát, szellemét, színvonalát, kompozí-
ciója összecsendüljön a könyv belsõ elrendezésé-
vel, formai kialakításával.

Nagyon értékes könyvet gyakran könyvtok-
kal védenek. Ennek is mutatós külsõt adhatnak.
Színe, grafikai kivitele összhangban állhat a vé-
dõborító és a könyvtábla grafikai külsejével.

A fentiekbõl következik, hogy vannak köny-
vek, amelyeket csak könyvtábla fed, és ez egy-
ben a külsõ címlap is. A belsõ és hátsó címlap-
ról most nem beszélek, melyek természetesen
szerves részei a tervezésnek.

A könyvtábla és a védõborító megtervezése
tehát átgondolt munka eredménye. Az emberek
a könyvekben mint tárgyakban örömüket lelik,
ha nem csak tartalmuk, de testük is szép és ne-
mes. A szép könyv a tömegízlés nevelésének
magasrendû feladatát betöltõ eszköz is lehet.

Milyen eszközök segítik a tipográfust a fenti
cél elérésében? Elsõsorban a betû. Az érdekes-

* Elhangzott 2006. június 7-én a jászberényi Városi Könyv-
tárban, a 77. ünnepi könyvhét megyei megnyitóján.
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ség kedvéért említem, hogy több mint kétezer
betûtípust tartanak nyilván. Mivel minden típus-
ból tíz betûfokozattal számolhatunk, a világ la-
tin betût alkalmazó nyomdászai több mint húsz-
ezer betûtípus és fokozat közül választhatnak. A
betûtípusoknak egyéniségük van. Képesek mél-
tóságteljes, kecses, megnyugtató, izgató vagy
figyelemfelkeltõ hatást kiváltani. De igaz az is, hogy
ugyanaz a típus más-más érzelmi hatást kelthet at-
tól függõen, hogy a könyvtervezõ hogyan rendezi
el a szövegsorokat a papír síkján. A betûknek a
tartalommal is össze kell csendülniük.

A szín éppen olyan fontos hatóelem a tipog-
ráfiában, mint a betû. A fehér felület sem passzív
háttér, hanem a tipográfiai kompozíció fontos,
aktív eszköze. A szín nem csupán esztétikai elem,
hanem összetevõje a tervezésnek. (Például a cím-
sorok eltérõ színnel való kiemelése.) Fontos sze-
repet játszhatnak egyéb kiegészítõ elemek, köz-
tük emblémák, fotók, illusztrációk is. A felhasz-
nált eszközöket a kompozíció teszi teljessé.

Döntõ a tervezésnél, hogy milyen olvasóré-
teg számára készül és milyen tartalmat hordoz a
könyv. Más-más a feladat, ha gyerekeknek, diá-
koknak, felnõtteknek, szakembereknek vagy tu-
dósoknak szánják.

Igen fontos a gyermekeknek szánt könyvek
igényes tervezése. A betûtípust össze kell han-
golni az illusztráció jellegével, színességével,
vonalvezetésével, hogy a kép és a szöveg, a
könyv külsõ köntöse, a kötés, szerves egészbe
illeszkedjen. Hasonlóak az elvárások az ifjú-
sági könyveknél, sõt a tankönyveknél is. A for-
mai tekintetben színvonalasan kialakított gyer-
mekkönyvek szélesítik a gyerek tudásvágyát,
gazdagítják gondolatvilágát, fejlesztik szépér-
zékét.

Nézzünk néhány konkrét példát az elmondot-
takra a kiállított anyagból.

A Harry Potter-könyvek betûi különleges,
egyedi tervezésûek. Ezzel magukra vonják a fi-
gyelmet, könnyen megjegyezhetõk. A sorozat
minden újabb könyvén ismétlõdnek. A szöveg-
hez kapcsolódó képek is fantasztikus világra utal-
nak, lebegõ, repülõ formáikkal megragadják a
gyerekek képzelõerejét.

A csak betûkkel komponált borító is – mint
Szentkuthy Miklós Prae címû könyve – lehet
nagyon izgalmas, meggyõzõ és figyelemfelkel-
tõ. Ez jó példa arra, amikor a kevesebb több.

A tartalom és a forma egysége jól érvényesül
Tersánszky Józsi Jenõ könyvének borítóján, ahol a
groteszk megjelenik a grafikán és a betûformán is.

A fotó játszik fontos szerepet a Labancz Anna
gyilkossága címû könyvön. A fekete-fehér port-
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ré mellett az erõsen hangsúlyozott vörös betûk
sejtetik a tragikus tartalmat.

Hasonló színvilágú (fekete-fehér-vörös) Szécsi
Magda Idõtépõ címû kötete. A fekete keret, a
vörös szín erõteljes kontrasztja szintén tragédiát

sejtet, amit a grafikai ki-
egészítés könnyedebb
vonalvezetése sem old
fel.

A Németh László há-
rom regényét összefogla-
ló köteten is a szín ját-
szik fontos szerepet. A
vízszintes csíkok harmó-
niába fogják össze a vé-
kony karakterû betûkkel
komponált címeket.

A helytörténeti mun-
kák címlapjai közül ki-
emelném a Jászsági Év-
könyv borítóját. Függõ-
legesen szimmetrikus
kompozíció. A kék-fehér
sávot középen a címer
fogja össze. A függõle-

ges tagolást a fekete betûk vízszintes sora tartja
egyensúlyban. Világos, áttekinthetõ szerkezet.

Bathó Edit A jász viselet címû könyvének
borítója a cím elolvasása nélkül is azonnal sej-
teti a tartalmat. A borító felsõ részén vignetta-
szerûen elhelyezett képen egy fotókivágást lá-
tunk a népviselet jellemzõ részletével. A fi-
gyelemfelkeltés jó eszköze. Középtõl kicsit
lejjebb a szerzõ és a cím rajzos lendületû be-
tûkkel, amit kissé a térbe emel az „árnyékuk”.
Lent középen a sorozat emblémája. Az egyes
elemeket összefogják a lila finom árnyalatai
és a népi motívum.

Természetesen nem minden borító felel meg
az esztétikai elvárásoknak. Vannak ízlésrombo-
ló, zavaros, zsúfolt, áttekinthetetlen kompozíci-
ójú címlapok (talán a tartalom is hasonló...), ahol
a kereskedelmi szempontok a mérvadóak és egy
bizonyos fogyasztói igény kiszolgálása.

Igaz, a könyv használati tárgy, de a szép
tipográfia, a mûvészi könyv olyan kategória,
amelyben a szépség és a hasznosság, a mûvé-
szi megoldás és a gyakorlati cél azonos arány-
ban érvényesülhet. Megnyitómmal az volt a
célom, hogy az ösztönös megérzésen túl értõ
szemmel is figyeljünk a könyvek külsõ meg-
jelenésére – különösen a gyerekirodalom ese-
tében – és értékeljük a tipográfusok mûvészi
munkáját.

Szántai Katalin
nyugalmazott rajztanár
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Béka-koncert
a
könyvtárban

Több kollégát meghök-
kentett a június elsõ
napjaiban a Kataliston
is közzétett meghívónk,
mely egy békakoncert-
re invitált. Mi sem bi-
zonyítja ezt jobban,
mint az a számtalan
visszajelzés, amit már
másnap kaptunk. Volt,
aki a program újszerû-
ségéhez gratulált, volt,
aki valamilyen szemé-
lyes érintettség miatt írt, de volt olyan is, aki
igazából nem tudta mire vélni e szokatlan címet.
Néhány reakciót – név nélkül – idéznénk:

„…Nagyon szellemes. Szívbõl gratulálok a ki-
találóknak, a szerzõknek, valamint a kedves köz-
remûködõknek….”

„Ez impozáns, gyönyörû, gratulálok! Irigylem
a résztvevõket.”

„Sajnálom, hogy nem lehetek ott a progra-
mon. Gratulálok az ötletekhez!”

„Bevallom, béka-ügyben járatlan vagyok (ked-
ves dolognak tûnik – sok sikert hozzá), most
egyébként brekegni is képtelen lennék…”

Örülünk, hogy azoknak volt igazuk, akik már
a meghívóból látták, érezték, hogy az újszerûség
vonzó lesz a közönség számára, hiszen sokan a
berakott pótszékek ellenére sem fértek be. Kö-
szönjük a bizalmat e kollégáknak, s ígérjük, ha
igénylik, hozzájuk is elvisszük az Összefonódó
értékeink: természet – tudomány – mûvészet címû
elõadássorozatunk mûsorait! Mai, divatos szóhasz-
nálattal élve a természettudományt és a mûvésze-
teket összekapcsoló show-mûsor volt ez; kalando-
zás az irodalom, a zene, a természettudomány, a
mûvészet világában. Mindezt körítettük az öt tárlót
megtöltõ könyv- és békafigura-kiállítással, a kez-
dés elõtti várakozás idejét kitöltõ filmvetítéssel és
élõállat-bemutatóval. Az utóbbit Tóth Istvánnak és
Görögh Zoltánnak köszönhetjük.

Célunk az volt, hogy az ünnepi könyvhétre
valami olyan ötletet valósítsunk meg, amely
minden korosztályt és minden réteget érint; együtt

és egyszerre érezhetik nagyon jól magukat, szá-
mos új ismerethez juthatnak, de hozzátehetik saját
tapasztalataikat is. A környezetvédelmi világnap
(június 5.) könyvhéttel való egybeesése pedig
szinte kínálta a lehetõséget. Persze kellett hozzá
sok-sok régi személyes ismeretség, de leginkább
az, hogy Puky Miklós biológussal, az MTA
Magyar Dunakutató Állomásának (Göd) tudo-
mányos munkatársával, a Varangy Akciócsoport
Egyesület elnökével élvezõi, illetve aktív része-
sei lehettünk Láng István akadémikus 2002-ben,
az MTA dísztermében, hazai és külföldi szak-
emberek, akadémikusok számára tartott azonos
címû elõadásának. A professzor hozzájárulását
adta ötletének felhasználásához, s már csak az
volt a dolgunk, hogy az általunk megcélzott, fent
említett közönség számára formáljuk azt.

Megfogalmaztuk saját mottónkat is:
Ha megfogyatkoznak a békák,
nem csak szúnyogból lesz több és gólyából
kevesebb;
nem csak kertünk õrzõit és gyógyszereink
alapanyagait veszíthetjük el;
nem csak tavaszi és nyáresti zenénk halkul
el, hanem
a múzsa csókja is veszít forróságából.
Egész esténket ebben a szellemben szerveztük.
Hogy miért éppen a békák körül forgott a világ

ezen az estén? Mert Magyarországon ma már
minden békafaj védett, de sajnos ennek ellenére
eltûnésük sokfelé tapasztalható. A róluk szóló
elõadással egyben az egész élõvilág tiszteletére,
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megóvásának szükségességére kívántuk felhívni
a figyelmet!

Vida Gábor akadémikus egyik könyvének
elõszavában szellemes példával – a békák segít-
ségével – mutatja be egy lehetséges ökológiai
katasztrófa kialakulását. Ezt mindenképpen meg
kívántuk osztani a közönséggel, kicsikkel és
nagyokkal egyaránt. A gondolatok önmagukban
sem lettek volna hatástalanok, de Hegedûs D.
Géza elõadásában még a kevésbé kihegyezett,
esetleg tapasztalatlan gyermeki fülek is megért-
hették a gondolatot. Köszönet a szerzõnek, hogy
a vészesen fenyegetõ veszélyre mindenki szá-
mára érthetõ módon hívja fel a figyelmet, s hála
a mûvésznek, aki az elsõ pillanattól pártolta az
ötletet, elhivatottan, ugyanakkor megannyi hu-
morral tolmácsolta a rábízott gondolatokat szû-
kebb hazájában. Az est további részében is így
volt ez, amikor a béka-irodalom birodalomban
barangolhattunk a segítségével. Azt szinte vala-
mennyien gyaníthattuk, hogy Weöres Sándor és
Kányádi Sándor bizonyára a békákat sem hagyta
ki verseibõl az állatok számbavételénél, de hogy
Babits Mihályt, József Attilát, Kassák Lajost,
Kosztolányi Dezsõt, Szabó Lõrincet és Virág Be-
nedeket is megihlették a hol rútnak és gonosz-
nak, hol pedig kedvesnek és jóságosnak gondolt
békák, talán kevesen hittük. A programból a gyer-

mekversek sem hiányozhattak, melyeket Kruták
Dóra és Bajánházi Tamás tolmácsolt. Köszönet
Angyal Valéria tanárnõnek a felkészítésért!

Azt, hogy a néphagyomány hogyan õrizte meg
ezeket a meglehetõsen vegyes megítélés alá esõ
állatokat, Pregitzer Fruzsinától tudhattuk meg.
Van, ugye, aki iszonyodik tõlük, de akad olyan
is, aki szereti õket, s kíméletesen bánik velük, s
a hiedelmek, szólások is eszerint formálódtak. A
békák persze igaz valójukban, képen, hangban is
megjelentek, s így bemutathattuk a közönségnek
valamennyi Magyarországon élõ, illetve néhány
nálunk nem honos békafaj legfontosabb ismér-
veit. Talán ezek voltak a legmeghökkentõbb pil-
lanatok: óriási méretû, kivetített békákkal talál-
kozni szemtõl szembe! S milyen különösek vol-
tak a képek alá bejátszott békahangok! Még egye-
dibbé az tette mindezt, hogy Koi Gergõ trombi-
tán kísérte a békák egyikét-másikát.

A zene világában is nagy kirándulást tettünk.
Belehallgattunk Joseph Haydn egyik vonósokra
komponált mûvébe, ami a Béka kvartett címet
viseli. Néhány pillanatra tényleg úgy érezhettük,
közelünkben egy nádas tó húzódik. Ugyanezt a
hangulatot idézte Bartók Béla zenéje is. Hogy
oldjuk az éjszaka sötétjét, öt világrész bélyege-
ibõl vetítettünk ki néhányat.

Nem hagyhattuk ki zenei repertoárunkból a
magyar nótát és a táncdalt sem. Elõbbi kissé
mókás, utóbbi romantikus nyáresti hangulatot te-
remtett. Dalnoki Éva Erna és Molnár István
hosszú évek óta operett- és nótaestek elõadója.
Bódis Gábort pedig mint a Mandala Dalszínház
énekesét ismerhetik már az egész országban.
Megzenésített békadalt a Vannás együttes elõ-
adásában is hallhattunk. Dubrovay László zene-
szerzõt egyik trombitaversenyébõl vett részlet be-
játszásával igyekeztünk megismertetni vendége-
inkkel, s nem maradhatott el a klipek világából
jól ismert Crazy Frog (Õrült Béka) sem a vetí-
tõvászonról.

Az est fénypontjai egyrészt a béka- és gólya-
álarcba öltözött kiskamaszok voltak, akik a prog-
ram címadó dalát, a Békakoncert címû kórusmû-
vet adták elõ Gazdagné Seregi Ildikó vezetésé-
vel. Másrészt azok a zeneovisok, akik a Hosszú-
lábú gólya címû gyermekjátékot mutatták be
Hajdú Ágota irányításával.

A békahang-utánzó verseny résztvevõi kizáró-
lag gyerekek voltak, mintegy tucatnyian. Vala-
mennyi bátor vállalkozó egy békát ábrázoló képes-



16  • Könyvtári Levelezõ/lap • 2006. augusztus

lapot kapott Pregitzer Fruzsinától, s az elsõ három
helyezettnek különbözõ hangot adó, csörgõ-zörgõ
békafigurákat adott át Hegedûs D. Géza, aki vala-
mennyi résztvevõt megjutalmazta egy óriási breke-
géssel, amivel elnyerte a közönség különdíját.

A környezetvédelmi világnapot és a könyv-
hetet összekapcsoló Békakoncert végén útrava-
lót is adtunk a vendégeknek; egy régi inka köz-
mondás bölcs életvitelre vonatkozó útmutatását:
A béka nem issza fel a tavat, amiben él.

Nem lenne teljes a beszámoló, ha nem idéz-
nénk az est vendégkönyvébõl.

Az elõadást a Kölcsey TV teljes egészében
felvette, abból szerkesztett mûsort készített, s jú-
nius 17-én este, fõ mûsoridõben levetítette. Ha
valaki ízelítõt szeretne kapni a mûsorból, ennek
egy rövidített változatát szívesen elküldjük. El-
érhetõségünk: vraukone@mzsk.nyirbone.hu

 Vraukó Tamásné

A könyvtárak szükséges
voltáról
Zárás elõtt öt perccel (a macerás olvasók ilyen-
kor szoktak feltûnni) olvasó telefonál. Az egész
várost bejárta, az egész napot a könyvtárakban
töltötte, rohant ide és oda, és telefonált, és ro-
hant újból, és már csak bennünk van minden
végsõ reménye.

A nyomozás során a Liszt Ferenc téri gyerek-
könyvtárba is telefonált, itt talált egy virágok lo-
csolásának szándékával betérõ könyvtárost, aki el
nem ítélhetõ módon felvette a telefont. A megadott
paraméterek alapján – mert az olvasó se könyvcí-
met, se szerzõt nem tudott – közelebb kerültek a
rejtély megoldásához. Szerintem õ csak Kucska Zsu-
zsa lehetett, aki a szabadsága alatt is tájékoztat. Az
õ információi szerint nálunk megvan a KÖNYV,
aminek a címlapján egy ûrhajó és gyerekek van-
nak mûanyag flakonokból készítve. Lázas kotorá-
szás agytekervényeim és tizenötéves gyerekkönyv-
táros múltam emlékei között, és beugrott. Egy régi
könyv, amit relikviaként õrzünk raktárunk mélyén,
van vagy harmincéves, de azért... Fantasztikus tár-

gyakkal teli, amik csakis mûanyag flakonok fel-
használásával készültek. Brrrr... Eszembe jutottak
leányom ez idõbeli technika órái, amikor egyebek
közt rózsaszín bipes flakonból készített szélmalmot.
Ennek végeredményét napokig hordozta kötéssel
az ujján, meg sebészettel a hátunk mögött.

Bár a fellelt könyv borítóján semmi ûrhajó,
mert már könyvtári kötésben volt, de félreérthe-
tetlenül ez volt az. A hölggyel madarat lehetett
volna fogatni, és õ azonnal a szelek szárnyán
rohan érte. Hiába mondtam, hogy bezártunk, in-
dulunk haza és majd holnap, neki csak ma – így
ottmaradtunk, és telefonon navigáltuk a városon
keresztül. Egy óra múlva meg is érkezett! Bevá-
gódott, és közölte kifulladva, hogy majdnem el-
gázolta az 50-es villamos! Jaj!

Mint kincset tartotta kezében, és végignézhet-
tük vele az összes mûanyag kütyüt. A fodrász-
szalon különösen tetszett. Mint kiderült, õ ipar-
mûvész, és ilyen tárgyakat szeretne tervezni. És
képzeljük, hogy az egyik flakonból készített szék-
be pont belefér a Barbie baba. De õ olyan köny-
vet is látott, amiben a fodrászszalonban az idõs
nénik is benn ülnek, mert ez egy sorozat. Itt már
kezdtük feladni. Mondtuk, kész, itt nénik nélküli
szalon van és pont.

Megható búcsút vettünk az olvasótól, és ha
ezentúl bármelyik játékboltban egy WU 2 sam-
ponos flakonban csücsülõ Barbie babát láttok,
az a FSZEK Lõrinci Nagykönyvtárának érdeme!
Ez az eset rávilágított a Gutenberg galaxis érvé-
nyességére, mert mindezt interneten keresztül?!

Budavári Klára

Szakmai nap
Hajdúdorogon

A Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár háló-
zatszervezési-módszertani osztálya a Hajdú-Bi-
har Megyei Európai Információs Pont támogatá-
sával 2006. június 26-án szakmai napot szervezett
a városi könyvtárak vezetõinek az európai uniós
elvárásokhoz igazodó könyvtári rendszerrõl.

A téma nemcsak ígéretes volt, valóban tartal-
mas, hasznos információkat nyújtó programokat
rejtett, melyek során az elõadók korábban, más
könyvtárakban már kipróbált, megtapasztalt ered-
ményeket, pozitív vagy negatív tanulságokat
osztottak meg a hallgatósággal.
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Vendéglátónk az olvasó- és elõadóteremmel,
galériával rendkívül korszerûen, esztétikusan ki-
bõvített hajdúdorogi Mészáros Károly Városi
Könyvtár volt, mely a felújítás eredményeként
kultúrához, mûvészetekhez méltó, ideális hely-
színt biztosító intézménnyé vált.

A konferenciát a megyei könyvtár igazgatója,
Eszenyiné Borbély Mária nyitotta meg, aki üd-
vözölte a rendezvény résztvevõit és megköszön-
te  vendéglátóinknak a szakmai nap sikeressége
érdekében végzett munkájukat, fáradozásukat.

A könyvtár korszerûsítésének kezdeteirõl,
folyamatáról, megvalósításáról, valamint Hajdú-
dorog lendületes fejlõdésérõl hallhattunk Kujbus
Mihály polgármester köszöntõjében, majd Ga-
lamb Györgyné, a könyvtár igazgatója beszélt a
felújítást sürgetõ, kitartó próbálkozásokról, ne-
hézségekrõl, sikerekrõl, megvalósításról, jelen-
legi tervekrõl.

 Béres Lili, a Europe Direct vezetõje azokról
a korlátlan információszerzési lehetõségekrõl,
országhatárokat is átívelõ szolgáltatásokról tájé-
koztatott, melyeket cégük bárki, így a könyvtá-
rak számára is ellenszolgáltatás nélkül biztosít.

Szalai Gáborné, a gyõri Kisfaludy Károly
Megyei Könyvtár osztályvezetõje, valamint Kiss
Lászlóné, a Derecske Város Mûvelõdési Köz-
pont és Könyvtár vezetõje a manapság oly aktu-
ális kistérségi együttmûködés lehetõségeirõl,
nehézségeirõl beszélt.

 Fótos Imréné, a balmazújvárosi Lengyel
Menyhért Városi Könyvtár igazgatója a mozgó-
könyvtári feladatellátás gyakorlati tapasztalatai-
ról számolt be.

A konferencia kiváló lehetõség volt arra, hogy
ismét meglássuk: minden könyvtárnak különbö-
zõ feltételei, lehetõségei, eszközei, fenntartói
vannak, s e különbözõségekbõl építkezhetünk,
megoszthatjuk szakmai tapasztalatainkat, sikere-
inket, nehézségeinket.

S miközben gyûjtöttük az információkat,
hallgattuk az elõadásokat, ki-kitekintettünk a
körülöttünk lévõ, meleg hangulatot árasztó fa-
lakra, a modern polcokra, a kényelmes székekre,
asztalokra, a puha szõnyegekre, az ízléses füg-
gönyökre. Ezt a meghittséget nemcsak az egyedi
tervezésû, új berendezés, a friss festékszag és a
tisztaság illata sugározta, kellett ehhez az érzés-
hez valami más is. Kellettek a hajdúdorogi
könyvtárosok, akik szeretettel, kedvességgel vár-
ták vendégeiket és osztották meg velünk az õket

ért örömöt: XXI. századi könyvtárhoz illõ kör-
nyezetben fogadhatják látogatóikat.

Mi pedig õszintén örülünk velük, gratulálunk
ehhez az óriási eredményhez és köszönünk min-
dent! Nemcsak a meleg fogadtatást, a figyelmes
vendéglátást, az elõadások utáni ebédet, a városné-
zést és az útravalóul kapott ajándékot, de legin-
kább a megerõsítést, hogy érdemes lelkesedni,
akarni.

Németi Katalin,
a téglási Városi Könyvtár vezetõje

Érték és hagyomány
a közgáz könyvtárában

A Budapesti Corvinus Egyetem (BCE) Közpon-
ti Könyvtára június 14-én negyedik alkalommal
adott otthont a Magyar Közgazdasági Klasszi-
kusok címû sorozat két új kötete – Berzeviczy
Gergely: A közgazdaságról (szerkesztette Horváth
László) és Heller Farkas: Etikai tudomány-e a
közgazdaságtan (szerkesztette Madarász Aladár)
– kiállítással és filmvetítéssel egybekötött be-
mutatójának.
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A könyvsorozatot a Budapesti Corvinus Egye-
tem Közgazdasági Elméletek Története Tanszék
indította el 2001-ben azzal a céllal, hogy a ma-
gyar közgazdasági gondolkodás legnagyobb
egyéniségeinek gondolatai jelen legyenek a szak-
mai köztudatban, és a nagyközönség számára is
hozzáférhetõvé váljanak. Kossuth Lajos, Heller
Farkas és Kautz Gyula gazdasági írásai mellett
olyan, méltatlanul elfeledett tanulmányok jelen-
tek meg, mint Bethlen Domokos Nemzeti jól-
létrõl szóló mûve, vagy Berzeviczy Gergely most
megjelenõ mûve a közgazdaságtanról.

A könyvbemutató házigazdái Bekker Zsuzsa,
a BCE Közgazdasági Elméletek Története Tan-
szék tanszékvezetõje, a sorozat szerkesztõje;
Alföldiné Dán Gabriella, a BCE Központi
Könyvtár fõigazgatója; Halász Géza, az Aula
Kiadó irodalmi vezetõje és a Heller Farkas Szak-
kollégium voltak. A díszvendégek – Berzeviczy
Etelka és Heller Tamás Farkas – itt vehették át
a sorozat új köteteinek díszkötéses példányát.
(Fotók az elõzõ oldalon!)

A rendezvényt Mészáros Tamás, a BCE rek-
tora nyitotta meg köszöntõ beszédével. Az egyes
köteteket a szerkesztõk mutatták be. A bemutató a
Heller Farkas Szakkollégium által készített, Heller
Farkas életérõl szóló film vetítésével zárult.

A sorozat minden eddig megjelent kötetéhez
készült egy emlékkiállítás, amely a szerzõk éle-
tét és munkásságát eredeti dokumentumok és a
könyvtár állományában található muzeális gyûj-

temény segítségével kívánta bemutatni. A rep-
rint kiadások mellett megtekinthetõk az eredeti-
ek is. A kiállítás megnyitójára az Evangélikus
Országos Levéltár bocsátotta rendelkezésünkre
Berzeviczy Gergely egyik, vallási kérdésekrõl
írott kéziratát.

A kiállítás szeptember 30-áig a könyvtár nyit-
vatartási ideje alatt ingyenesen megtekinthetõ,
valamint a könyvtár honlapján (www.lib.uni-
corvinus.hu) virtuális kiállítás is elérhetõ a két
közgazdász életérõl és munkásságáról.

Andrejkovicsné Tanner Tímea–Demecs Éva

Könyvtárostanárok
1958 és 1988 között
A Bod Péter Társaság könyvtárostanárai adatla-
pot postáztak a Magyar Könyvtárosok Egyesü-
letében Iskolai Szekciót alapító kollégáknak.
Kértük, ismerõseiknek hívják fel figyelmét mun-
kánkra.

Az iskolai könyvtárak története az iskolák tör-
ténetével kezdõdik, az újkori története 1958-ban.
Ekkor született rendelet az Országos Pedagógiai
Könyvtár (OPK) újbóli megnyitásáról. 1986-ban
alapítottak önálló szekciót az iskolai könyvtá-
rosok. Azóta, éppen a szervezeti élet következ-
tében, jól vagy legalább jobban dokumentált az
iskolai könyvtárügyünk. A gyökerekbõl, a kez-
detekrõl kevés a megmaradt információ, az 1959-

ben indult Iskolai
Könyvtárosok Tájé-
koztatója címû folyó-
irat mai napig elem-
zésre váró cikkein
kívül. Ezért határoz-
tuk el, hogy megkér-
jük mindazokat,
akik tudnak, segítse-
nek az 1958 és 1988
közötti elsõ harminc
év dokumentumainak
összegyûjtésében.

88 adatlap érke-
zett.  (Néhány el-
hunytról családta-
gok, kollégák küld-
tek anyagot.) Az
adatok mellé többen
leírták személyes
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emlékeiket, tanulmányt vagy bibliográfiát küld-
tek munkásságukról. Így jött létre az a doku-
mentumgyûjtemény, melynek alapján hárman
(Apai Béláné, Pásztor Emilné és Ugrin Gáborné)
egy-egy tanulmányt készítettünk, Bónis Márta,
társaságunk gazdálkodási felelõse gondos mun-
kával három táblázatot állított össze. Nem könyv-
tártörténet született, hanem olyan gyûjtemény,
melyre majd egyéb források mellett támaszkod-
hatnak a történetírók.

Könyvtárak
a sikeres

társadalomért…
Az Informatikai és Könyvtári Szövetség  elnök-
sége június 14-én tartott bizottsági ülést a tago-
zatvezetõkkel együtt.

Az elnökség az Összefogás 2006. évi rendez-
vényének elõkészítésével foglalkozott, melyre
ebben az évben 2006. október 4. és 14. között
kerül sor. (A kiemelt régiós rendezvények témáit,
helyszíneit és tervezett idejét a Tudjon róla ro-
vatban szereplõ felhívásban olvashatják – a
szerk.)

A rendezvényhez központilag készül program-
füzet, plakát, valamint honlap, és terveink sze-
rint tévéreklám.

Mi volt annak a három évtizednek a lényege?
Ekkor tettük meg a sajátos magyar könyvtár-
pedagógia elsõ lépéseit! A könyvtár folyamatos
építése mellett egyre több helyen készített az is-
kola könyvtárosa a tantestület igényét figyelem-
be véve átfogó könyvtárhasználati programot
annyi évfolyam számára, amennyi az adott isko-
lában volt. A könyvtárhasználati ismereteket és
gyakorlatokat megtervezte, s az órákat a könyv-
tárban a tantárgyfelosztásban szereplõ kollégák-
kal közösen valósította meg. A tanítási idõn túl,
a nyitvatartási idõben egyénileg foglalkozott a
tanulókkal, tanácskozott a tanárokkal. A tapasz-
taltabbak közül késõbb sokan vállalták tudásuk
átadását munkaközösség vezetõjeként.

Az adatok gyûjtését befejeztük. 88 kolléga
nevét vettük fel a három táblázatba. Sajnos kö-
zülük már többen elhunytak. Javasoljuk, most
kutassák fel minél többen azokat, akik nem sze-
repelnek összesítésünkben, s közösen keressék
szakmánk gyökereit saját környezetükben. Az
önállóvá váló Könyvtárostanárok Egyesülete
megalakulásának huszadik évfordulójára, 2006-
ra minél többen küldjék el az utóbbi két évtized-
rõl (vagy ötven évrõl) véleményüket, emléküket
a KTE elnökének, Bondor Erikának.

Ugrin Gáborné

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

A Kiemelt Kulturális Események Ideiglenes
Szakmai Kollégiuma a projekt ellenõrzésére
monitoring rendszert hozott létre.

Az elnökség javasolta, hogy minél több
könyvtár legyen nyitva a Könyves Vasárnapon,
s a késõbbiekben is legyen ez a könyvtárak nap-
ja. A javaslatot az elnökség tagjai egyhangúlag
elfogadták.

Az elnökség egyetértett azzal, hogy az IKSZ
támogassa az EU Kommunikációs Fõosztály ál-
tal az EU információs pontok számára szerve-
zendõ kétnapos szakmai továbbképzést, mivel
150 tagkönyvtár a tagja.

Az Informatikai és Könyvtári Szövetség  el-
nöksége felkérte Szentirmai Zoltán  szentendrei
szobrászmûvészt az alapítandó Könyvtárügyért
elismerés elkészítésére.

-mi-
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Külhonból jelentjükKülhonból jelentjükKülhonból jelentjükKülhonból jelentjükKülhonból jelentjük

II. Nemzetközi szlavisztikai
és könyvtáros konferencia
(Szarajevó, 2006. április
19–23.)
(Folytatás)

A konferencia negyedik ülésszakán belül az elekt-
ronikus információgyûjtés és -közlés, valamint
az elektronikus kiadói tevékenység volt a fõté-
ma. Bea Klotz, a Majna-parti Frankfurtban 2002
óta mûködõ, kelet-európai digitalizált periodi-
kumokat tartalmazó elektronikus gyûjtemény, a
CEEOL adatbázisának eddigi építésérõl, mûsza-
ki fejlesztéseirõl és jövõbeli terveirõl számolt be
a nagyérdemû közönségnek (Development and
Future of East European Periodicals Content
Collection: Caste study of CEEOL). Igen figye-
lemre méltó az az adat, hogy 2006. április köze-
péig a gyûjteményben már 229 on-line folyóirat
és idõszaki kiadvány volt megtalálható 27 nem-
zeti kiadói nyelven. E sajtótermékek zömmel a
nyelv-, irodalom- és társadalomtudományi peri-
odika kategóriájába tartoznak. A folyóiratokból
Adobe Reader segítségével full-textek is olvas-
hatók. A folyóiratok iránti nagy igényrõl legjob-
ban a következõ számadatok tanúskodnak: míg
2002-ban 52 elõfizetõ szerepelt a CEEOL nyil-
vántartásában, 2006-ra az elõfizetõ felhasználók
száma már 228-ra nõtt. A következõ, igencsak
szellemes hangvételû kiselõadás keretében Saša
Madacki és Dzenana Aladjuz a szarajevói
Jutarnji bibliotekar (Reggeli könyvtáros) elekt-
ronikus hírportál esettanulmányán keresztül ele-
mezte mindazokat a mûszaki kihívásokat és a
nagyvilágban lezajló trendeket, amelyeket nap-
jaink elektronikus szakfolyóiratai kénytelenek
„végigszenvedni” a szakmai követelmények ke-
reszttûzében (Elektronski casopisi kao izazov bu-
ducnosti: studija slucaja „Jutarnji bibliotekar”).
Mint ahogy azt Aladjuz kisasszony hangoztatta,
ez a hírportál egy olyan szellemi produktum,
amely egyfelõl a régimódi és udvariatlan könyv-
tárosokról alkotott elõítéletek ellen tiltakozik,

másfelõl pedig mindenkor síkra száll az egyik
alapvetõ emberi jogért, a tájékozódásra való jo-
gért. A szó szoros értelmében formabontó hír-
portál 12 szellemes címû rovatban közöl havi
rendszerességgel laza, humoros hangvételû, de
egyúttal mindig hiteles tartalmú információkat,
szakmai értékeléseket és a nemzetközi könyvpi-
ac idõszerû toplistáit. A hírportál fõ célja, hogy
ledöntsön mindenféle hírgátat és hogy „emberi
szem közelébe helyezzen” újabbnál újabb,
interneten közvetített hiteles információkat. A
vitákat nyíltan vállaló szerkesztõség valamennyi
munkatársának fõ mottója: „Számunkra nincsen
szebb dolog, mint az egyet nem értést tükrözõ
válaszlevél.” Végül, az utolsó elõadás keretében
Nevenka Hajdarovic ismertette a bosznia-herce-
govinai könyvkiadás terén tapasztalt azon folya-
matokat és jelenségeket, amelyeket az 1995 és
2005 közötti évtizedben tapasztaltak a háborús
pusztításoktól fokozatosan talpra álló országban
(Osvrt na bosanskohercegovacko izdavaštvo
1995–2005). A könyvkínálat általában bõséges
volt, hiszen évente átlagosan ötszáz új kiadvány
hagyta el a nyomdákat. Az egyik gyakori és leg-
szembetûnõbb jelenség a szakmailag gyenge
minõséget nyújtó kis kiadók gyors elszaporodá-
sa volt, valamint a kiadói tevékenység mûvele-
teinek elaprózódása. A könyvek zömét bizomá-
nyi kereskedelmi formában terjesztették. Elgon-
dolkodtató, hogy nagyon sok cég nem ismerte
és még most sem ismeri a könyvkiadásról szóló
törvényt és a nemzetközi szabványokat. Még
jobban elszomorító az a tény, hogy sok olyan
könyv is könyvesboltokba került, amelyet nem
látott sem a kiadásért felelõs kiadói szerkesztõ,
de még a lektor és a korrektor sem! Boszniában
napjainkban a legtöbb mûfordítás angol, arab,
francia és német nyelvû forrásmûvek alapján
készül.

A konferencia fõ erényének tulajdonítható,
hogy valamennyi beszámolóban érzékelni lehe-
tett az intézményi és/vagy regionális adatbázi-
sok tárgyilagos bemutatását, a digitalizált infor-
mációk tartalmi feltárásának gyakorlati részlete-
it és nem utolsósorban a regionális és szélesebb
nemzetközi együttmûködés eddigi tapasztalatait
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és jövõbeli lehetõségeit. Mindezért a kiváló elõ-
adók méltán rászolgáltak a hallgatóság éber oda-
figyelésére és elismerésére. Az április 22-ei,
szombati tanácskozáson a konferencia résztve-
või megvitattak több aktuális szakmai kérdést a
majdani éves találkozók további mûködtetését
illetõen. Zárógondolataiban Saša Madacki
fõmoderátor arra kérte a jelenlevõ elõadókat,
hogy a 2007 áprilisában esedékes, Terra
incognita címet viselõ harmadik konferenciára
esettanulmányokat készítsenek arról, hogy az
elmúlt években milyen tapasztalataik voltak a
digitális gyûjteményfejlesztés, a public-relation,
a könyvtártudományi know-how, valamint a mi-
nõségbiztosítás terén.

A konferencia napjaiban alkalom adódott
megtekinteni a Szarajevóban zajló XVIII. nem-
zetközi könyvvásárt is, amelyen többségében az
egykori Jugoszlávia négy utódállama (Bosznia-
Hercegovina, Horvátország, Montenegró, Szer-
bia) könyvkiadói és könyvkereskedõi jelentek
meg. Itt mondjuk el, hogy a szarajevói Történet-
tudományi Kutatóintézet által nagyon igényesen
megszervezett könyvesten bemutatták a bosnyák
fõváros régi jó ismerõjének és nagy barátjának,
Robert Donia amerikai történészprofesszornak
Sarajevo : A biography (Szarajevó : Egy élet-
rajz) címû könyvét, amely a londoni Hurst and
Co. gondozásában jelent meg. A sikeresnek ítél-
hetõ szarajevói könyvtárosi és szlavisztikai kon-
ferencia záróakkordjaként április 23-án, vasár-
nap egy egésznapos kirándulás keretében a részt-
vevõk megcsodálhatták Mostar, Medjugorje,
Zitomislici, valamint Neum helytörténeti és ide-
genforgalmi nevezetességeit.

Bada Zoltán
Országos Idegennyelvû Könyvtár

A BIUM, Bibliotheque
Interuniversitaire de

Médecin,
azaz az orvosi egyetem

könyvtára Párizsban
A Magyar Könyvtárosok Egyesülete (MKE)
Mûszaki Könyvtáros Szekciója orvosi könyvtá-
rosoknak 2006 tavaszára szervezett tanulmány-
útja keretében lehetõségem nyílt megtekinteni az

egyik legrégebbi európai egyetemi könyvtárat.
Kalauzunk maga Guy Cobolet, az intézmény
igazgatója volt. A nyelvi nehézségek áthidalását
Grebot Ágnes, az MKE volt Frankofil Csoportja
számára régóta ismerõs ADBS-tag vállalta ma-
gára kitûnõ tolmácsolásával.

Az Orvosi Egyetemközi Könyvtár (Bib-
liothèque Interuniversitaire de Médecin = BIUM)
a Quartier Latinban, a régi orvosi fakultás szom-
szédságában, egy XVIII. századi épületben talál-
ható (12, Rue de l’École de Médecine, Paris 6e).
1391-ben alapították, s eredeti helyének körze-
tén belül többször költözködött. 1795, az új or-
vosi fakultás indulása óta folyamatosan jelenlegi
helyén mûködik. Olvasótermet azonban csak
1891-ben kapott: a mai is üzemelõ, 86 m hosszú
Nagyolvasót Léon Ginain építész terve szerint
neoklasszicista stílusban építették. A könyvtár
összesen mintegy 6000 négyzetmétert foglal el,
a polcok 26 km-t tesznek ki. A gyûjteményben
õrzött legrégebbi dokumentum 1395-bõl való,
többségében azonban a XVIII. század második
felébõl származó, illetve azóta megjelent köny-
veket rejtenek a raktárak. Alapvetõen tudomá-
nyos gyûjtemény. Olvasóközönségét a második
és harmadik ciklust végzõ egyetemisták, okta-
tók, kutatók, egészségügyi szakemberek, illetve
külön engedéllyel rendelkezõk teszik ki (évi 15
ezer beíratkozott olvasó). A könyvtár – a tudo-
mányos és technikai információszolgáltatás je-
gyében – a lehetõ legteljesebb módon gyûjti a
tudományos színvonalú orvosi, fogorvosi szak-
irodalmat. Az egyetemközi kölcsönzés résztve-
võjeként évi mintegy 55 ezer kérésnek tesz ele-
get. Az orvostudomány és biológia tárgykörben
regionális központ (59 tagkönyvtárral): a soro-
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zati kiadványok országos közös katalógusát épí-
ti. A hagyományos típusú tájékoztató szolgála-
ton kívül számos szolgáltatás on-line módon is
igénybe vehetõ.

A gyûjtemény több, mint 400 ezer kötetet
foglal magába, ebbõl mintegy 100 õsnyomtat-
vány, több mint 3000 XVI. századi könyv, 6000
kötet XVII. századi, 12 ezer XVIII. századi, több
mint 40 ezer pedig XIX. századi könyv. A 20,8
ezer folyóiratcímbõl 2400 cím élõ, és 3000 elekt-
ronikus periodikumuk is van. 1539 óta gyûjtik –
orvosi, fog- és szájsebészeti témában – a párizsi
egyetemi disszertációkat, a vidéki fakultások
nyomtatásban megjelent téziseinek  szinte tel-
jességét is õrzik – összesen félmillió dokumen-
tumot. Kézirattára jelentõs: 1395 és 1786 közöt-
ti orvosi egyetemi, ún. „Commentaire”-okat,
XVI–XVII. századi, illetve ezer egység XVIII–
XIX. századi kéziratot tartanak nyilván. Érem- és
metszetgyûjteménye, továbbá 1300 egységnél na-
gyobb CD-ROM-, illetve videotékája  is van.
Gyûjteménye méretei és minõsége alapján az ame-
rikai National Library of Medicine és a Wellcome
Institut of London mellett a világ harmadik legje-
lentõsebb orvosi könyvtára. A Nagyolvasóban 200
ülõhely és 33 számítógépes terminál, 3 hálózati
nyomtató, 5 fénymásoló várja a látogatókat. Az
ún. aktualitások számára külön termet rendeztek
be. Itt 6500 kötet, 46 kurrens lap, 4 multimédiás
terminál, nyomtató, fénymásoló található. További
olvasói tér a Salle Landouzy, illetve az orvostörté-
neti gyûjteményé. A könyvtár szervezett pártoló,
baráti körrel rendelkezik.

Számítógépes katalógusai a következõk: A
könyvtár teljes régi gyûjteménye az 1477 és 1952
közötti idõszakból szerzõ szerint, a keresztnév
kezdõbetûjével és/vagy a megjelenés évével to-
vább csoportosítva. (Orvostörténeti kérdések
megválaszolására délutánonként szaktájékoztatás
vehetõ igénybe.) Valamennyi terminálról látható
a könyvek, folyóiratok és multimédia központi
katalógusa 1952-tõl napjainkig. Minden számí-
tógép rendelkezik internetkapcsolattal, a BIUM
azonban felhívja a nem orvosi/biológiai felülete-
ket látogatók, e-mailezõk figyelmét az önkorlá-
tozásra. Ezzel szemben ingyenesen hozzáférhetõ
800, a könyvtár állományát képezõ folyóirat. A
teljes multimédia-állomány megtekinthetõ az
asztali gépeken. 1995 óta gyûjtik valamennyi
szakkonferencia anyagát, ami ugyancsak nyilvá-
nosan elérhetõ elektronikus változatban is. A ter-

minálokon látható
1985-tõl 1996-ig a
disszertációk nem-
zeti adatbázisa
(SUDoc), ezt egé-
szíti ki a BIUM-ban
õrzött disszertációk
teljes szövege 1997-
tõl napjainkig. A
könyvtár portré- és
képanyagának digi-
talizálása folyamat-
ban van, jelenleg
8000 kép látható
számítógépen, me-
lyekrõl az orvostör-
téneti szolgáltatások keretében papírnyomtatás le-
hetséges. (Évente mintegy 70 ezer használó veszi
igénybe rendszeresen a számítógépes szolgáltatá-
sokat.)

Cédulakatalógusok a Nagyolvasóban elhelyez-
ve: Az 1900 és 1971 közötti idõszak szerzõ, cím,
tárgyszó szerint. (1952-tõl 1971-ig újfajta elhe-
lyezéssel. Ezen cédulák többsége a központi
számítógépes nyilvántartásban is szerepel.) Szer-
zõ, cím, kongresszus és disszertáció szerint cso-
portosított cédulák 1972-tõl 1989-ig (többségük nu-
merizálva a központi katalógusban is).
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Valamennyi számítógéprõl ingyenesen hasz-
nálható a Pubmed/Medline (papír formában In-
dex Medicus cím alatt a Landouzy Teremben),
illetve a Paris 5 egyetem által elõfizetett adatbá-
zisok közül a Pascal, a PsycInfo, az EMC, a
Cochrane. (Lehetõség van egyszer kinyomtatni
a saját készítésû referensz-bibliográfiát is.) Az
adatbázisok használatát egy könyvtáros segíti.

A régi könyvállomány egy meghatározott,
sérülékeny része mikrofiche-en olvasható.

Két pénzváltó automata szomszédságában
szerezhetõ be a fénymásoló kártya, mely 2 euróért
elõször 19 másolat készítésére elegendõ, a to-

vábbi feltöltések ennél olcsóbbak. Az 1930 elõt-
ti dokumentumokról oldalanként 0,3 euróért ren-
delhetõ másolat.

Orvostörténeti szempontból a BIUM régi gyûj-
teménye Európában a legjelentõsebb. Már most
hozzáférhetõ webfelületen 630 ezer oldal könyv,
folyóirat, cikk és disszertáció, kép és portré,
valamint életrajzi adatbázis (kb. 14 ezer névvel),
két virtuális kiállítás. Ezen kívül egy tucat kü-
lönféle tudományos társaságnak és honlapjuknak
ad helyet a BIUM, illetve weblapja. A ritkaságok
megtekintésére külön teremben van lehetõség, ahol
hordozható számítógéppel is szabad dolgozni. Igen
büszkék a korai nyomtatott könyvek korából birto-
kolt, Hippocratis ac Galeni libri aliquot, ex
recognitione F.Rabelaesi (Lyon, 1532) vagy az
1495-ös, velencei kiadású Fasciculus medicinae
(szerzõje Jean de Ketham) kötetekre, de van elsõ
kiadású De humani corporis fabrica (1543) köny-
vük Vesaliustól vagy De dissectione partium
corporis humani (1545, franciául: 1546.) Charles
Estienne-tõl. A sebészet tárgykörébõl szintén elsõ
kiadású kézikönyveik vannak, mint például: Dis

ist das Buch der Cirurgia (1497, szerzõje:
Hieronymus Brunschwig), Feldtbuch der
Wundartney (1517, szerzõje: Hans von Gersdorf).

A BIUM nem kölcsönzõ könyvtár, de részt
vesz a hazai és a nemzetközi könyvtárközi do-
kumentumszolgáltatásban (évi 70 ezer dokumen-
tum). Tagja az Egyesült Államok Orvosi Nem-
zeti Könyvtára hálózatának, és ugyancsak köz-
vetlen kapcsolatban áll a British Library könyv-
tárközi kölcsönzõ részlegével, a kölni Országos
Német Orvosi Könyvtárral és a Kanadai Nemze-
ti Könyvtárral.

Kakasy Judit
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ÚJDON
SÁGOK  

A  SCOPUSBANMelyikük az igazi?

A Scopus a világ legnagyobb bibliográfiai adatbázisa.

A bevezető ajánlat 2006 decemberéig lehetővé teszi a Scopus adatbázis ingyenes elérését. Az
adatbázis 2007. évi előfizetéséről 2006. szeptember 30-ig kell dönteni. Mondja el véleményét a
Scopusról az EISZ Bizottságnak vagy írja meg azt az EISZ fórumra: www.eisz.hu. Véleménye
fontos nekünk! Köszönjük.

A Scopus – több mint 15 000 folyóirat (>50%-a európai) kivonataival és idézeteivel – ideális
kiindulópont tudományos kutatásaihoz és idézettségének átfogó megtekintéséhez, mind
tematikus, mind több tudományágra vonatkozó keresés esetén.

A „Scopus Author Identifier”  egyértelművé
teszi a szerzők szerinti keresést. 

A. Lee
Medical Statistician,

University of Aberdeen,
United Kingdom

A. Lee
Chemist,

University of York,
United Kingdom
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SzemleSzemleSzemleSzemleSzemle

Két új kötet a Magyar
Közgazdasági Klasszikusok

sorozatban

Berzeviczy Gergely:
A közgazdaságról

(Budapest, Aula Kiadó, 2006,
130 old.)

Az 1800-as századforduló
polihisztor gondolkodója
volt Berzeviczy Gergely
(1763–1822), akit a hazai
szociológia és néprajz épp-
úgy egyik legjelentõsebb
elõfutárának, illetve korai
képviselõjének tart, mint a
közgazdaságtan. A Ber-
zeviczy-életmû közgazda-
sági vonulatában fontos
helyet foglal el a most megjelent, szakkörökben
is kevéssé ismert gazdaságelméleti munkája, A
közgazdaságról címû, eredetileg latin nyelven írt,
a szerzõ életében kiadatlan mû.

A sokoldalú társadalomtudós életútja, a
felvilágosodáskori gondolkodó kor- és jellemrajza
a ma élõ generációk s fõként történészkörök
számára elsõsorban a nemrég elhunyt H. Balázs
Éva munkássága nyomán vált ismertté. A köz-
gazdász-gondolkodó Berzeviczy elsõ nagy rene-
szánsza egy századdal korábbi ugyan, de kevés-
bé él a mai kutatók tudatában. Az akkori nem-
zetgazdaságtan neves professzora, Gaál Jenõ tet-
te közkinccsé magyar nyelven a többnyire lati-
nul vagy németül író Berzeviczy közgazdasági
írásait 1902-ben.

A göttingai egyetemen tanuló Berzeviczy ta-
nárai, fõként a kor neves tudósai, Schlözer és
Beckman révén, továbbá tehetségének, mûvelt-
ségének és széles látókörének köszönhetõen
megismerte a korabeli közgazdasági gondolko-
dás legfrissebb eredményeit. Az 1797-ben meg-
jelent A Magyarország kereskedelmérõl és ipa-

ráról címû, latinul írt s néhány évvel késõbb
németül is kiadott mûvét az elsõ magyar szerzõ-
tõl származó önálló közgazdasági szakkönyvként
tartjuk számon. Gazdaságelméleti munkásságá-
nak most újra kiadott fõ mûvét, eredeti címén a
De Oeconomia Publico Politicát, élete alkonyán,
1819-ben írta. A mûnek kiemelt fontosságot ad,
hogy ez a tudományág elméletének elsõ ismert
hazai összefoglalója, arról tanúskodva, hogy
nálunk is megindult az önálló gazdaságtani esz-
mefejlõdés, s terjedt az akkor legkorszerûbbnek
tartott smith-i rendszer, mégha a korabeli német
felfogás néhány átértelmezési-kiegészítési kísér-
letén átszûrten is.

A könyv kísérõ tanulmányt közöl Berzeviczy
fõbb gazdaságelméleti nézeteirõl Horváth Lász-
ló tollából, õ végezte el Gaál magyar nyelvû
fordításának korszerûsítését is.

Heller Farkas:
Etikai tudomány-e
a közgazdaságtan?

(Válogatott írások, Budapest,
Aula Kiadó, 2006, 302 old.)

A kötet a XX. század elsõ
felének talán legismertebb és
leginkább elismert magyar
közgazdásztudósa, Heller
Farkas (1877–1955) tanul-
mányaiból közöl válogatást.
A mûvek eredetileg folyó-
iratcikként, önálló elõadás-
ként, akadémiai székfoglaló-
ként jelentek meg, így ma
már elsõ megjelenési helyü-

kön sem férhetõk hozzá könnyedén.
A kötet címadó írása, az Etikai tudomány-e a

közgazdaságtan? például a Szent István Akadé-
mia székfoglaló értekezéseként hangzott el 1926-
ban. A téma és a problémakezelés azonban ma
is érvényes, a mindenkori közgazdaságtan
egyik nagy dilemmájával viaskodik: azt elem-
zi, lehet-e összhangot teremteni a gazdasági
élet önálló törvényszerûségeit vizsgáló felfogá-
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sok és az ember társadalmi beépítettségét egé-
szében tanulmányozni akaró organikus szemlé-
letmód között.

A sokáig méltánytalanul mellõzött helleri élet-
mû legfontosabb írásai így már újabbkori kiadás-
ban is hozzáférhetõk. 1988-ban tört meg elõször
a második világháború utáni hallgatás kétkötetes
Közgazdaságtanának reprint kiadásával. 2001-
ben a Magyar Közgazdasági Klasszikusok soro-
zatban napvilágot látott a magnum opus, az 1943-
ban megjelent A közgazdasági elmélet története
címû grandiózus tematikus összefoglalás. A cik-
kek, önálló tanulmányok azonban Heller élet-
mûvében jelentõs szerepet töltenek be, a mai
olvasó számára még elevenebben hozzák vissza
a kor nagy elméleti vívódásait, mint a nagy össze-
foglaló munkák. Az 1906 és 1946 között szüle-
tett írások a kor, mi több, a közgazdaságtan
másfél évszázada elméleti fejleményeinek meg-
értéséhez (érték-, konjunktúra-, hitelelmélet, a
közgazdaságtan és a gazdaságpolitika kapcsola-
ta, a statikus és dinamikus közelítés szerepe stb.)
hiteles fogódzókat nyújtanak. A kortárs Navratil
Ákossal csak egyetérthetünk: „Heller tudása
imponáló, jólesõ. Aki ennyit ismer, annak az
olvasó elhiszi és el is hiheti, hogy sem fölösle-
geset, sem lehetetlent nem tanít.”

A kötet szövegeit Madarász Aladár válogat-
ta, értõ bevezetõ tanulmányában felveti azt az
izgalmas kérdést is: lehet-e sikeresen ötvözni a
nemzetközi tudományosság adaptálását és az
eredetiség igényét.

Bekker Zsuzsa

„…segédeszköz és
információs forrás lehet…”

Maros megye retrospektív
helyismereti könyvészete
Érdekes és figyelemre méltó kísérlet tanúi lehe-
tünk: a marosvásárhelyi Biblioteca Judeteana
Mures (Maros Megyei Könyvtár) pár hónappal
ezelõtt, még 2005-ös impresszummal közreadta
a saját állományában fellelhetõ és 1944 elõtt
nyomtatott, lokális jellegû önálló kiadványok
címjegyzékét és a hozzá kapcsolódó, folyamatos
oldalszámozással ellátott mutató kötetet.

Két tapasztalt könyvtáros, a magyarországi
szakmai berkekben személyesen is jól ismert
Fülöp Mária (aki jó néhány bibliográfiával gya-
rapította már a helyismereti irodalmat) és a ko-
rábban inkább a katalógusépítés, a formai és
tartalmi feltárás terén jeleskedõ Ferencz Klára
szánta rá magát, hogy nyugdíjas éveiket cselek-
võen hasznosítva egykori munkahelyük gazdag
anyagából megpróbálják kiszemelni a helyi vo-
natkozású mûveket. Hármas cél vezérelte õket.
Alighanem az érzelmi indíték lehetett a legerõ-
sebb, mert a korrekt bevezetõ sorai ezt hangsú-
lyozzák: „Szeretjük a tájat, ami körülvesz, a
szülõföldünket, a helyet, ahol élünk, dolgozunk,
s ahol talán pihenni fogjunk (vagy már örökre
pihennek hozzátartozóink, szeretteink).” Egyút-
tal segíteni kívánták a könyvtári tájékoztató te-
vékenységet, megkönnyíteni a megye, az ottani
települések múltja és jelene iránt érdeklõdõk
felvilágosítását, eligazítását. S természetesen
gondoltak a tudományos kutatókra, fõként a
helytörténet-írás mûvelõire. Dicséretes törekvé-
süket támogatta az intézmény vezetése, kollektí-
vája; a most ismertetett könyvhöz az igazgató,
Dimitrie Poptamas írt rövid, ám lényegre törõ
elõszót. Ebbõl derül ki, hogy a két kolléganõ hat
esztendõ alatt mintegy százezer példányt (ezek
között számtalan több kötetre rúgó munkát) vett
kézbe, nézett át, és kereste meg azokban a Ma-
ros megyei adatokat. Aki valaha is készített ha-
sonló bibliográfiát, messzemenõen tudja méltá-
nyolni ezt az erõfeszítést, ezt a kivételes teljesít-
ményt.

A Bibliografii Muresene címû sorozat hete-
dik darabjaként napvilágot látott opus számos
módszertani tanulsággal szolgálhat, megoldásai-
nak egy része igencsak elgondolkodtató, bizo-
nyos esetekben viszont vitatható. Miként az al-
címében – Szerzõk, kiadványok, helyi vonatko-
zások, 1944-ig megjelent könyvek – olvasható, a
két összeállító a helyismereti jelzõt tágan értel-
mezte. Kiindulva a mai közigazgatási határok-
ból, mindenekelõtt a Maros megyében kiadott
(esetleg csak nyomtatott) könyveket vették szám-
ba. A helyi szerzõk önállóan megjelent mûveit
szintén igyekeztek feltárni; a minõsítésnél há-
rom tényt (együtt, illetve vagylagosan) mérle-
geltek: az illetõ a megyében, annak valamelyik
településén született, élt, alkotott. A harmadik
csoportot – attól függetlenül, hogy hol mûködött
a kiadójuk, illetve hol élt a szerzõjük – a helyi
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tartalmú kötetek alkotják, ideértve a helyi sze-
mélyiségekre vonatkozó anyagot is. A történel-
mi, földrajzi és demográfiai körülmények foly-
tán jórészt magyar, román és német nyelvû iro-
dalmat forgattak, de más nyelven közrebocsátott
dokumentumokat is szükségszerûen átlapoztak.
Miután átfogó, tartalmilag komplex segédletre
gondoltak, semmiféle tematikai megszorítást nem
alkalmaztak. S a korszerû felfogáshoz igazodva,
a válogatásnál mellõzték az ideológiai szempon-
tot is. A végeredmény 4141 számozott tétel,
feltehetõen közel ennyi utaló, továbbá négy be-
tûrendes mutató: a nevekrõl (ideértve a testületi
szerzõket is), a címekrõl, a tárgyszavakról (itt a
testületekrõl és a földrajzi egységekrõl is) és a
kiadókról, nyomdákról (a helységnevek szerint
csoportosítva).

Bármennyire gazdag az elõttünk fekvõ adat-
tár, magától értetõdõen hézagos, hiszen – mint
ahogy ezt a kiadó az elõszóban és Fülöp Mária
a bevezetõben világosan kifejtette – kizárólag egy
gyûjteményre, a marosvásárhelyi megyei könyvtár
állományára támaszkodik, abból merített. Még sze-
rencsésebb lett volna, ha ezt a kiadvány címében is
jelzik, például így: A Maros Megyei Könyvtár
retrospektív helyismereti könyvészete.

Hasonlóan Fülöp Mária korábbi bibliográfiá-
ihoz, a szerkezet az Egyetemes Tizedes Osztá-
lyozás jól bevált, könnyen áttekinthetõ rendsze-
rét követi, az egyes tételek végén feltüntetve a
szóba jöhetõ ETO-jelzeteket, a tárgyi átfedése-
ket pedig utalók hidalják át. (Legutóbb, 2002-
ben a Maros megye a könyvekben 1990–1990
címû jegyzék mutatott erre példát; az összeállí-
tásról a Könyv, Könyvtár, Könyvtáros 2004. évi
elsõ számában hozott ismertetést.) Talán itt cél-
szerû szóvá tenni azt a problémát, amely hátrá-
nyosan befolyásolja a bibliográfia használatát: a
szerkezeten belül nem különülnek el egyértel-
mûen – még akkor sem, ha ez megállapítható,
kivitelezhetõ volna – az imént említett három
csoportba (helyi tartalom, helyi kiadvány, helyi
szerzõ írása) sorolható mûvek. Más természetû
gond, hogy a szépirodalom (82 osztály) kategó-
riájában nem választották el az irodalomtörténe-
ti, irodalomtudományi tanulmányokat és magu-
kat a szépirodalmi alkotásokat.

Komoly szakértelemrõl tanúskodik a tételek
megalkotása. A bibliográfiai leírások az auto-
pszián alapulnak, részletezõ, monografikus jel-
legûek, minden érdemleges információt tartal-

maznak. Fontos többlet (a kutatók igencsak há-
lásak lesznek érte), hogy a helyi szerzõknél,
amennyiben sikerült kinyomozni, márpedig na-
gyon sokszor sikerült, a születési és halálozási
évet is közlik. (Mellesleg ezt a két adatot a név-
mutatóba szintén kivetítették.) Mindazonáltal a
szerzõi nevek ismétlése egy-egy tételen belül
indokolatlan, mint ahogy felesleges (és a szab-
ványtól eltérõ) a doktori cím jelölése is. Rendkí-
vül nagy segítséget nyújt, hogy a könyvek jelen-
tékeny hányadánál analitikus leírást alkalmaznak,
így mutatva rá a részdokumentumokra vagy a
szórványinformációkra. Sajnálatos, hogy ez a
szándék nem érvényesül következetesen: példá-
ul elmaradt a részadatokra történõ utalás az 1., a
885., a 3133. tételben és a Magyar törvénytár
(Corpus Juris Hungarici) millenniumi kiadásá-
nak (1075–1093.) köteteinél.

Már szó esett arról, hogy a két könyvtáros a
helytörténeti kutatás igényeire is gondolt. Fülöp
Mária tájékoztató bevezetõjének végén abban
reménykedik, hogy bibliográfiájuk ösztönzõen
hathat Maros megye és Marosvásárhely (Târgu-
Mures) átfogó monográfiájának elõkészítésére és
megírására. Õ és társa, Ferencz Klára valóban
megtették, amit szûkebb környezetük, a helyi
tudományosság tõlük elvárhatott. Méltán és jo-
gos öntudattal fogalmazódhatnak meg a záró
sorok: „Azt igyekeztünk felszínre hozni és meg-
ismertetni megyénkrõl, amit a megye legnagyobb
állományú könyvtára õriz. Mivel az élet minden
területérõl tájékoztat, intézmények története, élet-
utak tükrözõdnek benne, segédeszköz és infor-
mációs forrás lehet mindazoknak, akik kutatják
múltunkat: történészeknek, helytörténészeknek, iro-
dalomtörténészeknek, családfa kutatóknak, és azok-
nak is, akik csak érdeklõdnek iránta. Hisszük, hogy
a múltnak tudása a jövõnek alapja…”

Mi, magyarországi könyvtárosok még egy ok
miatt kell, hogy nagy tisztelettel szóljunk errõl
az összeállításról. A határon túli magyarság kö-
rében született, születõ könyvészeteknek ugyan-
is felbecsülhetetlen értékû hozadéka, hogy újabb
és újabb információkkal járulnak hozzá a nem-
zeti önismeret gazdagodásához, újabb és újabb
adatokkal teszik teljesebbé a hungarika bibliog-
ráfiát. Köszönet érte. Éppen ezért szeretnénk arra
biztatni a két marosvásárhelyi kolléganõt, hogy
folytassák áldásos munkájukat. Szeretnénk hin-
ni, hogy a mûhelybõl még számos értékes alko-
tás kerül ki. Különösen kíváncsian várjuk Maros
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megye jeles személyiségeinek az igazgatói elõ-
szóban beígért életrajzi lexikonát.

Bényei Miklós
(Bibliografia locala retrospectiva a

Judetului Mures = Maros megye retros-
pektív helyismereti könyvészete :
Autori, aparitii editoriale, referinte
locale, carti editate pânâ în anul
1944 = Szerzõk, kiadványok, helyi vo-
natkozások, 1944-ig megjelent könyvek
/ Fülöp Mária, Ferencz Klára. – 1-2.
– Târgu Mures = Marosvásárhely :
Biblioteca Judeteana Mures = Maros Me-
gyei Könyvtár, 2005. – 862 p. –
(Bibliografii Muresene, 7.)

20 év könyve
Azt írja a szerkesztõ (nyelvhelyességi és stilisztikai
szempontból nem egészen makulátlan) elõszavában:
„A 20 év könyve nem évkönyv és nem emlékkönyv.
... a Békés Megyei Könyvtár könyvtárosai írták, és
arról szól, hogy az 1985-ben megnyitott új, könyvtári
célra emelt épületben miként végezték a könyvtárosok
a munkájukat.” Azt tehát tudjuk, tartalmilag mi nem, s
ránézvést pedig azt is még, hogy nem hagyományos
könyvrõl, hanem tokba rejtett, kis példányszámban
másolt, CD hordozójú, pdf formátumba szerkesztett
munkáról van szó.

A „kötetet” Gellért Mária Egy zenei könyvtáros
elõremenekülési tervei és felkészülés a digitális jövõre
címû írása nyitja. Ennek egyik képaláírása akár mottó-
ja is lehetne a zenei részlegnek: Optimizmusunk határ-

talan, akárcsak a könyvtár teraszán a kavicsok között
kinõtt petúniáé.

Benkóné Tóth Edit az állománygyarapítás, a gyûj-
teményszervezés és az ODR kapcsolatáról írt. Sum-
mázata a területnek: „Örök feladatunk az értékgyûjtés
és az értékközvetítés.”

Toldi Klára a számítógépes állományfeltárás gyöt-
relmeit és szépségeit osztja meg velünk.

Araczki Magdolna az olvasótermi tájékoztatásnak
a megyei könyvtár elmúlt 20 évében tapasztalt válto-
zásairól ad képet.

Lonovics Lászlóné írását olvasva kilépünk a könyv-
tár épületébõl, s a Békés megyei könyvtárhálózati mun-
kával ismerkedhetünk, esztendõnként kiemelve a leg-
jellemzõbb hálózati eseményeket.

Békés megyében sok nemzetiség él, pl. a hazai szlo-
vákság 50%-a, a hazai románság 70%-a Békés megyei
illetõségû, Battonyán található a legnagyobb szerb kö-
zösség. Az anyanyelvi könyvtári ellátás mellett szá-
mos programot is szervez a könyvtár  a megyében élõ
nemzetiségeknek. Lonovics Lászlóné írásában a szlo-
vák báziskönyvtártól a nemzetiségi ellátórendszerig
ível a történet.

Gaika Olga azt mutatja be, miként törõdik a könyv-
tár érzék- és mozgásszervi fogyatékos olvasóival.

Diósné  Csontos Julianna  Olvas-lak! Olvas-lak?
címû írásában a gyerekkönyvtár húsz évébõl szemez-
get. Ehhez Lázár Ervin gondolatát hívja segítségül:
„Abban reménykedem, hogy a mostani gyerekek, fel-
nõvén létrehoznak egy, a mainál lakhatóbb, szeretet-
reméltóbb Magyarországot.  Munkámmal ahhoz a ke-
véske segítséghez szeretnék hozzájárulni, amit ehhez a
feladathoz a mai felnõtt társadalomtól kapnak.”

Tóthné Kóti Hajnalka kalauzolásával az általános
tájékoztató és kölcsönzõ osztály munkájába tekinthe-
tünk be.

Vakulya Nándor vállalkozott arra, hogy a megyei
könyvtár informatikai fejlõdésének állomásain végig-
vezesse az olvasókat.

Vizsnyiczai Márta azt a fejlõdést mutatja be, amely-
ben a vállalkozói információs szolgálatból európai in-
formációs pont lett.

Kocsiné Burkus Vénusz egy könyvtárhasználati fel-
mérést elemez.

A Békés Megyei Könyvtár aktív részese, helyszíne
a megye irodalmi életének, mégpedig a könyvtárak
sorában ritkán elõforduló részlege, az irodalmi osztály
révén. Ennek munkájáról Elek Tibor számol be.

A megyei könyvtár 1985 és 2004 között megjelent
kiadványainak, a könyvtárról 1985 és 2005 közötti pub-
likált írásoknak a jegyzéke, végül pedig az 1985 és
2005 közötti könyvtári kronológia kivonatos jegyzéke
zárja az összeállítást.

„Nem évkönyv, nem emlékkönyv”, ám értékes
összegzése az elsõ, erre a célra tervezett modern köz-
épület falai között zajló munkának.

Fejõs László

‘

‘
‘
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Felhívás összefogásra

Az Informatikai és Könyvtári Szövetség ebben az évben is megszervezi az „Összefogás”
programsorozatot, amelyben kezdeményezi a könyvtárak együttmûködését. A Nemzeti Kultu-
rális Alap a projektet országos szintû kiemelt eseményként támogatja.

2006. október 4. és 14. között a könyvtárak sokoldalú szerepébõl a legidõszerûbbeket kívánjuk
a lakosságnak bemutatni.

Hagyományainkat megõrizve a középpontban a Könyves Vasárnap áll, amelyre ezúttal 2006.
október 8-án kerül sor. A közvetítés fõ helyszíne Nyíregyházán a megújult Móricz Zsigmond
Megyei és Városi Könyvtár lesz, de a Magyar Rádió a tervek szerint több helyrõl is bejelent-
kezik.

Felhívjuk a könyvtárakat, hogy csatlakozzanak a Könyves Vasárnaphoz könyvtáruk nyitva
tartásával, helyi programok megszervezésével.

Szeretnénk, ha a Könyves Vasárnap oly módon gazdagodna, hogy ez a nap a „Nyitott könyv-
tárak” napjává is válna. Ehhez minél több könyvtár részvételére van szükség, mert csak így
jut  el  üzenetünk  a  lakosság legszélesebb köréhez.

A 2006. évi program
kiemelt témái
és helyszínei:

Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár (október 4.)
Budapest
„Könyvtárak a tudásért”
Kapcsolattartó: Nagy Anna

anna@fszek.hu

Eötvös Károly Megyei Könyvtár (október 5.)
Veszprém 
„Könyvtárak az innovációért”
Kapcsolattartó: Praznovszky Mihály

prazno@ekmk.hu

Móricz Zsigmond Megyei Könyvtár (október 7-8.)
Nyíregyháza
„Könyvtárak a játékosságért”
Kapcsolattartó: Nagy László

nagyl@mzsk.nyirbone.hu
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Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár (október 9.)
Eger
„Könyvtárak az egészségért”
Kapcsolattartó: Tõzsér Istvánné 

tozser@brody.iif.hu

Berzsenyi Dániel Megyei Könyvtár (október 10.)
Szombathely
„Könyvtárak az információs társadalomért”
Kapcsolattartó: Pallósiné Toldi Márta

ptmarta@pluto.bdmk.hu
 
Verseghy Ferenc Megyei Könyvtár (október 12.)
Szolnok
„Könyvtárak az esélyteremtésért”
Kapcsolattartó: Bertalanné Kovács Piroska

bkp@biblioteka.vfmk.hu
 
Katona József Megyei Könyvtár (október 13.)
Kecskemét
„Könyvtárak összefogása a társadalomért”
Kapcsolattartó: Ramháb Mária   

mramhab@kjmk.hu
 
Illyés Gyula Megyei Könyvtár (október 14.)
Szekszárd 
„Könyvtárak a sokszínû kultúráért”
Kapcsolattartó: Liebhauser János

jano@igyuk.hu

Ezekhez a programokhoz a helyi lehetõségek és sajátosságok figyelembevételével csatlakoz-
hatnak a könyvtárak azokkal a  helyben tervezett „összefogás” programokkal, amelyek elsõsor-
ban a nagyközönségnek szólnak. A térség rendezvényeit a megyei könyvtárak koordinálják.

Várjuk folyamatosan jelentkezésüket 2006. szeptember 5-éig az osszefogas.kjmk.hu honlapra,
amelyet az ott közzétett regisztrációs táblázat kitöltésével tehetnek meg.

Ramháb Mária Fodor Péter
a programbizottság elnöke az Informatikai és Könyvtári Szövetség elnöke
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Dátum Hely Rendezvény Rendez  intézmény Információ 

VIII. 30. 
Bp., F városi 
Pedagógiai 
Intézet 

Iskolai könyvtári szakért k 
konferenciája 

F városi Pedagógiai 
Intézet 

hock@fovpi.hu,  
(1) 3382-156/132 

IX. 26. Bp., OIK Nyelvek európai napja 
Országos 
Idegennyelv  
Könyvtár 

OIK 

IX. 27. 
Nyíregyháza, 
megyei 
könyvtár 

Könyvtárfejlesztés, regionális 
együttm ködés – könyvtárellátási 
szolgáltató rendszer 

Móricz Zsigmond 
Megyei és Városi 
Könyvtár 

Zselinszky Lászlóné 

IX. 30. Békéscsaba A népmese napja 
Magyar 
Olvasástársaság, 
megyei kvt. 

Nagy Attila, 
megyei kvt. 

X. Budapest 
Fórum a szakmai 

érdekvédelemr l 
PUBLIKA Billédi Ibolya 

X. 2–9. 
Komárom-
Esztergom 
megye 

Könyvtári napok A megye könyvtárai 
József Attila Megyei 
Könyvtár 

X. 4. Bp., FSZEK 
Összefogás – Könyvtárak  
a tudásért 

FSZEK, IKSZ M. Móré Ibolya 

X. 5. Veszprém 
Összefogás – Könyvtárak  
az innovációért 

Eötvös Károly 
Megyei Könyvtár, 
IKSZ 

M. Móré Ibolya 

X. 5. 
Budapest, 
KSH 

Leíró statisztika  
mint a helytörténet forrása.  
Fényes Elek-emlékülés  

KSH Könyvtár és 
Levéltár, MST, MKE 

KSH Könyvtár  
és Levéltár 

X. 7.  Nyíregyháza 
Összefogás – Könyvtárak  
a játékosságért 

Móricz Zsigmond 
Városi és Megyei 
Könyvtár, IKSZ 

M. Móré Ibolya 

X. 8.  Nyíregyháza Könyves vasárnap 

Móricz Zsigmond 
Városi és Megyei 
Könyvtár, IKSZ, 
Magyar Rádió 

M. Móré Ibolya 

X. 9. Eger 
Összefogás – Könyvtárak  
az egészségért 

Bródy Sándor 
Megyei Könyvtár, 
IKSZ 

M. Móré Ibolya 

X. 9. Tatabánya ODR-konferencia 
József Attila Megyei 
Könyvtár 

József Attila  
Megyei Könyvtár 

X. 10.  Szombathely 
Összefogás – Könyvtárak  
az információs társadalomért 

Berzsenyi Dániel 
Könyvtár 

M. Móré Ibolya 

X. 12. Szolnok 
Összefogás – Könyvtárak  
az esélyteremtésért 

Verseghy Ferenc 
Megyei Könyvtár, 
IKSZ 

M. Móré Ibolya 

X. 13. Kecskemét 
Összefogás – Könyvtárak 
összefogása a társadalomért 
(projektösszefoglaló ünnepség) 

Katona József 
Könyvtár 

M. Móré Ibolya 

X. 14. Szekszárd 
Összefogás – Könyvtárak  
a sokszín  kultúráért 

Illyés Gyula Megyei 
Könyvtár, IKSZ 

M. Móré Ibolya 

XI. 3. Bp., OSZK 
A Magyar Olvasástársaság 
közgy lése 

Magyar 
Olvasástársaság 

Nagy Attila 

XI. 30. Bp., OPKM A KTE emlékülése 
Könyvtárostanárok 
Egyesülete 

Bondor Erika 

Eseménynaptár 2006
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