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Merre tart
a könyvtáros világ?

– Gondolatok két nemzetközi
konferencia kapcsán*

Az Európai Unió tagjaként különösen fontos,
hogy a szolgáltatások korszerûsítésével foglal-
kozó könyvtári szakembereink lehetõség szerint
rendszeresen tájékozódjanak a nemzetközi szin-
ten folyó fejlesztések irányelveirõl, az elért ered-
ményekrõl, mert csak így tudunk megfelelõ szín-
vonalon bekapcsolódni az európai kulturális pro-
jektekbe. Sokat tanulhatunk a jó gyakorlatok
megismerésével, ésszerûsíthetjük a munkánkat a
tapasztalatok átvételével, és mindezek révén ta-
karékoskodhatunk anyagi és szellemi erõforrá-
sainkkal. Arra természetesen nincs lehetõség,
hogy minden érdeklõdõ részt vehessen egy-egy

nemzetközi találkozón, ezért különösen örülök,
hogy lehetõségem nyílik beszámolni arról, amit
2006-ban két külföldi konferencián tapasztaltam.

Az európai digitális kulturális örökség

felfedezése:

gyûjtés, összekapcsolás

– és megõrzés?

A fenti címmel 2006 júniusában Salzburgban
rendezték meg a kulturális örökség digitalizá-
lására és hozzáférhetõségének javítására irá-
nyuló európai erõfeszítésekkel foglalkozó kon-
ferenciát.

A két évvel korábban ugyanitt megrendezett
Az eKultúra horizontjai: a digitalizálástól a kul-

turális élmények kialakításáig/létrehozásáig el-
nevezésû konferencia fõként a digitalizálással
kapcsolatos kérdésekkel foglalkozott, ebben az
évben pedig a sokoldalú együttmûködés kiszéle-
sítése, a közös európai projektek helyzetének
felmérése és az ezekbõl adódó feladatok áttekin-
tése volt a rendezvény fõ célja.

ODR-adat
helyesbítése

Lapunk elõzõ számá-
ban adtuk közre az
ODR-tagkönyvtárak
2006. évi mutatóit.

Az Akiktõl a leg-

többet kérték 2006-

ban c. táblázat abból a
kényszerbõl eredõen,
hogy a fekvõ táblát
ketté kellett vágni,
rossz (fél évnyi) ösz-
szegzõ adatokkal je-
lent meg. Közöljük a
táblázat helyes adatait,
olvasóinktól és az adat-
szolgáltató könyvtá-
raktól elnézést kérünk.
– a szerk.

* Készült a DAT 2006 konferencián 2006 novemberében
elhangzott elõadás alapján.
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A témákat részben az Európai Bizottság ki-
adásában megjelent i2010: digitális könyvtárak
közlemény ihlette. Az ajánlás az európai kultu-
rális és tudományos örökség megõrzésével kap-
csolatos javaslatokat, irányelveket fogalmazta
meg. Ebbõl számos feladat adódik az egyes or-
szágoknak, melyeket igazán hatékonyan csak
összehangolt tervezéssel, átfogó koordinálással és
ésszerû munkamegosztással lehet megvalósítani.

Elhangzott, hogy az EU az egyes tagországok
feladataként jelöli meg a nemzeti digitalizálási
stratégia kialakítását, a támogatási feltételek
megteremtését, a szerzõi jogi kérdések rendezé-
sét és a hosszú távú megõrzés és hozzáférés
biztosítását, míg az EU fõként a kutatás-fejlesz-
tésre, a koordinációra és a hozzáférhetõség biz-
tosítására szán forrásokat.

A nemzeti könyvtárak összefogásával létre-
jött Európai Könyvtár (TEL) is továbbgondolan-
dó, és alapjain nyugszik majd a tervezett Euró-
pai Digitális Könyvtár (EDL), mely többnyelvû
hozzáférési pontként kívánja megmutatni az eu-
rópai digitális tartalmakat. A TEL bõvítésére
vonatkozó tervek szerint 2007 végére 35 nemze-
ti könyvtár állományát teszik elérhetõvé a hon-
lapon (www.theeuropeanlibrary.org). A szerve-
zõk jelenleg a projekt lelassulásának okait vizs-
gálják és a munka felgyorsításának lehetõségein
gondolkodnak. Továbblépésként többek között a
nemzeti könyvtárak körének bõvítése mellett más
értékes gyûjtemények bevonását is tervezik.

A salzburgi konferencia számos részterület
gondjaival és eredményeivel foglalkozott. A
gyûjtemények kezelésétõl és konverziójától kezd-
ve a hosszú távú megõrzéssel kapcsolatos prob-
lémákon át a kommunikáció és kollaboráció erõ-
sítéséig sok témát érintettek az elõadások.

A rendezvény egyik értékének tartom, hogy a
sikerek mellett a vártnál szerényebb eredmények-
kel járó kezdeményezésekrõl is szó esett. Külö-
nösen igaz ez a hosszú távú megõrzésre, amely
szemmel láthatóan kiemelt szerepet kapott a ta-
lálkozón. Az archiválási módszerek megválasz-
tása, a technológiai változások követése, a táro-
lókapacitás biztosítása, az adatvesztés veszélye,
a konverziós eljárásokból adódó nehézségek még
sok megválaszolandó kérdést vetettek föl, ami a
témával foglalkozó elõadások nagy számából is
jól érzékelhetõ volt. A felmerült akadályok, ne-
hézségek leküzdésére nem született egységes
javaslat, de abban mindenki egyetértett, hogy nem

lehet várni, a munkát el kell kezdeni legjobb
tudásunk szerint, a ma elérhetõ legkorszerûbb
technológiával, és gondoskodni kell a folyama-
tos migrációról. A megoldás sürgetõ, mert már
így is hatalmas – és exponenciálisan növekvõ –
mennyiségû információ tárolásáról, elérhetõsé-
gérõl kell gondoskodni. Ez egy meglehetõsen
költséges, kutatásigényes feladat, amely csak össze-
fogással, közös gondolkodással oldható meg.

A konferencia honlapjáról – http://dhc2006.
salzburgresearch.at/ – letölthetõk a legfontosabb
háttéranyagok, többek között a Lundi alapelvek,
a Dinamikus akcióterv, az i2010 ajánlás és a
kapcsolódó együttmûködési programokkal –
Minerva, Michael, TEL, Bricks, PrestoSpace –
foglalkozó dokumentumok. Az utóbbiakról a kon-
ferenciához kapcsolódó workshopokon tájékozód-
hattak az érdeklõdõk. A Minerva programban dol-
gozó nemzeti képviselõcsoportoknak a konferenci-
át követõ napon külön találkozót szerveztek.

* * *

Internet-könyvtárosok
nemzetközi konferenciája

A többéves hagyományokkal rendelkezõ, évente
megrendezett konferencia újra és újra rengeteg
érdeklõdõt vonz a világ minden tájáról. A fõként
könyvtárosoknak és információmenedzsereknek
szervezett találkozó minden alkalommal izgal-
mas témákat tárgyal, és az évek során a könyv-
tár, az információközvetítés és az internet kap-
csolatának szinte minden vetületét érintette.

Vessünk egy pillantást az utóbbi három év
témáira!
2004:

Eléhetõség, felépítés és cselekvés: Az új digitális

világ stratégiája

2005:

Átlépve a határokat: információs technológiák

és a XXI. század stratégiái

2006:

Új eszközök felfedezése. A webtechnológiák

demisztifikálása

2004-ben az információvagyon kezelésével és
hasznosításával foglalkozó szakemberek a stra-
tégiaalkotásra helyezték a hangsúlyt, felismerve,
hogy a hatalmas információtenger kezelése, szol-
gáltatása és megõrzése csak tudatos tervezéssel
lehetséges. Egy évvel késõbb a tapasztalatok
alapján a stratégia továbbfejlesztése és a techno-
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lógiai kutatások kerültek elõtérbe, míg tavaly már
az ezekre épülõ alkalmazások bemutatása és a
korszerû web 2.0-s megoldások terjesztése, a
technológia demisztifikálása, emberközelbe ho-
zása volt a konferencia célja.

Az elõadások világosan mutatták a fejlõdést,
és azt is jelezték, hogy a legaktívabb intézmé-
nyek nemcsak felismerték és meghatározták a fel-
adatokat, hanem az elmúlt években valóra is vál-
tották az elképzeléseket. Az eredményekrõl meg-
gyõzõ beszámolókat és tanulságos esettanulmányo-
kat hallhattunk. Követendõ példa az a határozott-
ság, amivel a nehézségek leküzdésével megvalósí-
tották a kitûzött célokat. A vitafórumok, tapaszta-
latcserék nem arról szólnak, hogy még mindig
mennyi akadályt kell leküzdeni, milyen technoló-
giai problémákkal szembesülnek, hanem lehetsé-
ges megoldásokat mutatnak be, gyakorlati példák-
kal szolgálnak az eredményes vállalkozásokról.

A siker másik mozgatórúgója a széles körû
összefogás, amely szinte mindegyik nagy vállal-
kozás mögött megtalálható. Könyvtárak, kutató-
intézetek, állami forrásokat elosztó intézmények
együtt valósítanak meg nagyszabású projekteket.
Csak így lehetséges, hogy viszonylag rövid idõ
alatt nagyon sok kiváló megoldás születik, amely
egyúttal tapasztalattal szolgál mindenkinek, aki
még most teszi meg az elsõ lépéseket a digitális
szolgáltatások felé. Nagyon dicséretesnek tartom,
hogy nem „ülnek” az eredményeken, hanem a
létrejött szolgáltatás sok esetben mindenki szá-
mára ingyenesen hozzáférhetõ, vagyis igen szé-
les körben hasznosul mind a szakma, mind a
felhasználók közössége számára.

Nézzük meg kicsit közelebbrõl, milyen szek-
ciótémákat jelöltek meg a szervezõk, hiszen ez
is mutatja, hogy jelenleg mi foglalkoztatja legin-
kább a szakembereket és milyen széles az a te-
rület, ahol elvégzendõ feladatok várnak a kor-
szerûen gondolkodó, felhasználó-központú
könyvtárakra. A 27 országból érkezett 300 ven-
dég kiváló elõadásokat hallgathatott a digitalizá-
lási tapasztalatokról, az internetszolgáltatások
menedzselésérõl, a nyílt forráskódú programok-
ról, az információs írástudás fontosságáról, szám-
talan – web 2.0, illetve library 2.0 szemléletre
épülõ – alkalmazásról, valamint az elektronikus
források hasznosításáról.

Az elõadásokból kitûnt, hogy a legfonto-
sabb teendõk a következõ kulcsszavak köré
szervezhetõk:

• koordinált digitalizálás,
• sokoldalú hozzáférés biztosítása,
• tapasztalatcsere, jó gyakorlatok bemutatása,
• közösségszervezés, együttmûködés,
• interaktív kapcsolat a felhasználókkal,
• élethosszig tartó tanulás.

A nagy tömegû információ digitális formában
történõ feldolgozása egyre kevésbé lehetséges át-
gondolt tervezés, jó szervezés és munkamegosztás
nélkül. Egyre égetõbb szükség van koordinációs
központokra, amelyek gondoskodnak mindezen
feltételekrõl és segítik az intézmények digitalizáló
tevékenységének összehangolását.

A létrejött elektronikus dokumentumok hasz-
nosítása szempontjából létfontosságú, hogy mind-
azok hozzáférjenek a digitális információhoz,
akik a munkájukhoz, személyes fejlõdésükhöz
vagy vállalkozásuk fellendítéséhez használni
szeretnék. A szabad hozzáférés biztosítása nél-
kül holt tõke marad a digitalizálásba fektetett
költség.

A közösségi tudásnak és a szakemberek kép-
zettségének az összeötvözésével lehet igazán
tartalmas szolgáltatásokat létrehozni. Az elõadók
saját gyakorlati tapasztalataik alapján arra biz-
tatták a könyvtárosokat, hogy ne féljenek meg-
bízni az olvasókban, vonják be õket is a fejlesz-
tésekbe. Ez is a közösségszervezés egyik formá-
ja. Az a felhasználó, akinek megkérdezik a vé-
leményét és lehetõség szerint figyelembe is ve-
szik, szívesebben fogja használni az igényei sze-
rint formált webes szolgáltatást.

Több elõadó is azt a szemléletet képviselte
(és sugallta a hallgatóságnak), hogy ne sopán-
kodjunk azon, miért nem jönnek az olvasók a
könyvtárakba, hanem „vigyük el” a könyvtári
szolgáltatásainkat oda, ahol a potenciális olva-
sók gyakran megfordulnak: az internet keresett
oldalaira, különösen a közösségi oldalakra. Ha
nem megy Mohamed a hegyhez…. Nem kell
idegenkedni a kapcsolattartásnak ettõl a formá-
jától, bár való igaz, hogy ma még szokatlannak
tûnik. Gondoljunk arra, hogy a netet használók
egyre növekvõ táborának kedvenc találkahelyeit
látogató, ott megjelenõ könyvtár a nyitottságát
bizonyítja azzal, hogy bemutatkozik az iwiw-en,
vagy flickr-en. Valóságos kis „baráti kör” szer-
vezõdhet így az intézmény köré… (Ezt igazoló

magyar példáról olvashattak januári számunk-

ban, Takáts Béla tollából. – a szerk.) Miért ne
élnénk a lehetõséggel, hogy ezeken az oldalakon
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százezrével fordulhatnak meg olyanok, akik talán
sosem léptek be egy könyvtár épületébe, de itt
esetleg elolvassák a könyvtár programjaira szóló
meghívót, ami felkeltheti az érdeklõdésüket. Per-
sze ehhez tartalmas, érdekes programok is kelle-
nek, amelyeket érdemes széles körben reklámozni.
(Az iwiw-en egyre több magyar könyvtárral lehet
találkozni.)

Nem csak elméletben hallottunk a korszerûsí-
tésrõl, új szemléletrõl, hanem láthattunk jó példá-
kat is, melyek mûködõ, újszerû szolgáltatásokat
mutattak be. Ezekbõl válogattam néhányat.

A singapuri National Library Board (http://
www.nlb.gov.sg) digitalizált gyûjteményét mutatta
be. Számos, többek között helytörténeti dokumen-
tumot dolgoztak föl és tettek elérhetõvé az
interneten.

A CENOTE (http://cenote.talis.com) egy jól
kitalált keresõszolgáltatás, amelynek célja – saját
bevallása szerint – a könyvtári adatok láthatóvá
tétele több kontextusban, a könyvtáron belül és
kívül, valamint helyfüggetlen elérés biztosítása a
jelenlegi és a leendõ olvasótábor számára.

Az elõbbi szolgáltatást létrehozó Talis cég
egyébként egy blogot is üzemeltet a http://
talk.talis.com címen, melynek pontosan az a kül-
detése, hogy a szakmai eszmecserék fóruma le-
gyen, közöljön tanulmányokat, híreket, konferen-
cia-beszámolókat, továbbá hogy az érdekeltek köz-
zétehessék, megvitathassák elgondolásaikat és min-
dig képben legyenek a fejlesztéseket, újdonságokat
illetõen.

Rendkívül sokszínû szolgáltatásválasztékról szá-
molt be a Charlotte és Mecklenburg megyei nyil-

vános könyvtár (http://www.plcmc.org). Talán nincs
is olyan olvasói csoport, amelynek ne kínálná-
nak valamilyen izgalmas szolgáltatást a weben.
Itthon sokat egyezkedünk azon, hogy mivel le-
het becsalogatni (visszacsalogatni) az olvasókat
a könyvtárba, milyen új profilt kell kialakítani
stb. A fent említett könyvtár követendõ példa
lehet. A felnõtt olvasóknak digitális forrásokat
kínál, tematikus összeállításokkal segíti a tanul-
ni (pl. History Timeline), mûvelõdni vágyókat,
házifeladat-megoldó szolgálattal vonzza a kisis-
kolásokat (braridog.net).

A legfigyelemreméltóbb újdonságuk mégis a
Virtuális Falu, ami egy fizikailag létezõ labor az
intézmény területén. Ez egy valóságos informati-
kai mûhely, ahol a digitális sötét szobában például
zenét szerkeszthetnek az olvasók, és speciálisan

kialakított munkaállomásokon rendelkezésükre áll-
nak videószerkesztõ programok, grafikai és webes
szerkesztõ eszközök. Biztos vagyok benne, hogy a
látogatók körében nagyon népszerû a Virtual
Village, és ráadásul a könyvtár is profitál belõle,
hiszen kézenfekvõ, hogy a helyben megtalálható
forrásokat, dokumentumokat, digitális tartalma-
kat fogják használni az itt kísérletezõ olvasók a
szerkesztések során. Természetesen nincsenek
magukra hagyva, szakemberek vezetik be õket
az eszközök használatába. Ezzel a szolgáltatás-
sal a könyvtár sokat tehet a digitális írástudás
terjesztése érdekében.

Érdekes netes könyvrendelési lehetõséget muta-
tott be a Wiley InterScience. A legkülönfélébb
szempontok szerint kereshetõk a felkínált, digitális
formában megrendelhetõ kiadványok. Egyes köny-
vek teljes szöveggel elérhetõk ingyenesen, míg a
többségbõl mutatványoldalakat nézhetünk meg,
ismertetõt olvashatunk, és a tartalomjegyzéket bön-
gészhetjük át. Ha eldöntöttük, hogy mire van szük-
ségünk, megrendelhetjük a könyvet elektronikus
vagy nyomtatott formában, illetve egy egérkattin-
tással ajánlhatjuk beszerzésre a kedvenc könyvtá-
runknak. A könyvtár több példány megrendelése
esetén kedvezményben részesül.

Igazán korszerûnek tekinthetõ a Trexy becenév-
re hallgató speciális, személyre szabott keresõ szol-
gáltatás. A háttérben használhatjuk megszokott
webes keresõprogramunkat, de a találati listákat
megõrizhetjük és megoszthatjuk másokkal, ami
különösen akkor lehet igen hasznos, ha egy cso-
port tagjai azonos problémán dolgoznak, és a ku-
tatómunkájuk eredményét meg kívánják osztani a
csoport tagjaival vagy akár bárki mással.

Search Guide elnevezéssel egy átfogó oktató-
programot próbálhattunk ki (http://www.sok
guiden.se), amely egyaránt hasznos lehet a könyv-
tári tájékoztatással foglalkozó szakembereknek, akik
még ismerkednek a hálózati lehetõségekkel és a
felhasználóknak, akik szeretnék tökéletesíteni
internetes keresõtechnikájukat. Az oktatóprogram
lépésrõl lépésre bemutat mindent, amit a keresõ-
programokról és az információfeldolgozás módsze-
reirõl tudni érdemes.

A konferencia netoldalán – http://www.internet-
librarian.com – az elõadások többsége elérhetõ.
Érdemes meglátogatni az oldalt, mert a fentieken
kívül is nagyon sok érdekes, hasznos információt
találhatunk.

Bánkeszi Katalin
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A magyar kultúra
könyvtáros lovagjai

Nem tudom, mennyien lehetnek e sorok olvasói
között, akik ismerik a Kárpátok Eurorégióban
mûködõ, a Kultúra Lovagjai címet adományozó
Falvak Kultúrájáért Alapítványt, annak tevékeny-
ségét. Én magam jó egy évvel ezelõtt hallottam
elõször ezen civil szervezet létezésérõl, ám mun-
kájával, áldásos tevékenységével csak a közel-
múltban kezdtem ismerkedni. Az alapítványról
olvasott ismertetõben megfogalmazott cél azon-
nal megfogott: A magyar kulturális örökség

megõrzése, alkotó fejlesztése és az integráció

elõsegítése.

Céljaik megfogalmazásakor egy Exupery-gon-
dolat vezérelte az alapítókat: „Ha hajót akarsz
építeni, ne azzal kezdd, hogy fát gyûjtesz, felvá-
god a deszkát és kiosztod a munkát, hanem a
vágyat ébreszd fel elõször a nagy és határtalan
tenger iránt.”

A nemzetközi összetételû alapítványt 1996-
ban jegyezték be. Egy évtizedes fennállásukat
azzal ünnepelték, hogy újabb elismeréseket hoz-
tak létre. Ilyen például az Örökség-serleg, me-
lyet ifjúsági közösségek kaphatnak meg, ame-
lyek kiemelkedõ munkát végeznek szûkebb ha-
zájuk hagyományainak felkutatásáért, annak
megõrzéséért. Az alapítvány által kiírt irodalmi
pályázatok legjobbjai Jókai-díjban részesülnek.
Az európai integrációt tevékenyen segítõk
Raimpecht-érmet kapnak, míg a magyar törté-
nelmi hagyományok ápolásába sok-sok energiát
befektetõket Örökségünk Éremmel tüntetik ki.

A legrégibb hagyományokkal rendelkezõ és
így legrangosabb díjuk a Kultúra Lovagja cím.
1998-ban alapították azzal a céllal, hogy legyen
ez az alapítvány ajándéka az ezeréves születés-
napját ünneplõ Magyarországnak.

Ezzel az alapítvány hosszú távú célja, hogy a
Kultúra Lovagja cím váljék a társadalmi szerve-
zetek legrangosabb elismerési formájává. A cím
egy szûkebb vagy tágabb közösség köszönete a
kultúra valamely területén – mûvészet, irodalom,
zene, közmûvelõdés – huzamos idõ során, kivá-

lóan és önzetlenül teljesítõknek. Egyben elisme-
rés a magyar kultúrát támogató önkormányzati
és politikai vezetõknek, a kultúra támogatóinak
és szponzorainak.

Különösen szép gondolat az alapítók részé-
rõl, hogy a címet nem csupán hazai személyek
kaphatják, hanem részesülhetnek elismerésben
határon túli magyarok és más külföldi szemé-
lyek is, akik a magyar vagy az egyetemes kultú-
ra lovagias mûvelésében kiemelkedõk, s így
közösségük példaképéül állíthatók. Különösen
fontosnak tartja az alapítvány olyan emberek
életmûvének elismerését, akik lámpásai az apró
falvaknak, kisvárosoknak, más, hátrányos hely-
zetû területeknek.

A nyilvánosan meghirdetett és a kuratórium-
hoz beérkezõ pályázatokban megjelölt személyek
a gálán az Egyetemes Kultúra Lovagja, a Ma-

gyar Kultúra Lovagja és a Magyar Kultúra

Apródja címet nyerhetik el.
Az elismerések átadása a magyar kultúra napja

gálán, január 22-én történik. Az eseményen a
kitüntetett személyek, a hazai és a külföldi ren-
dezõk, az alapítvánnyal együttmûködõ szerveze-
tek mellett több ország nagykövetségének veze-
tõ tisztségviselõje is megjelenik. Az elismerés
egyik érdekes formája, hogy egy hazai és egy
külföldi, kiemelkedõ közmûvelõdést felmutató
település vendégként mutathatja be kultúráját. A
gála a multikulturalitás jegyében zajlik: szép
példa arra, hogyan ünnepelheti meg egy nemzet
saját kultúráját úgy, hogy azon más nemzetek
képviselõi is jelen vannak.

A cím adományozása a Szent Korona és az
1100 év történelmét reprezentáló díszõrség je-
lenlétében történik, s „lovaggá avatás” jellegû.
Állandó jelképei a kard, a pajzs és a címer. Az
elismeréshez nem jár pénz. Amit kapnak a díja-
zottak: érem nyaklánccal, oklevél, egy ezüst ki-
tûzõ s egy emlékként átnyújtott könyv Az elis-
merteket bejegyzik a Magyar Kultúra Lovagja
Aranykönyvébe, ahová az újonnan lovaggá ütöt-
tek is bevésik kézjegyüket. Az alapítvány hang-
súlyozza, hogy a címet ugyan õ adja át, de azok
javaslata alapján, akik az elismert személy lova-
gias tetteit a legjobban ismerik.
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1999 óta négy földrész 19 országából 332
személy rendelkezik lovagi címmel. Közülük
öten könyvtárosok kis hazánkban, s szakmabéli-
ek négyen a határon túl élõ nemzettársaink kö-
rébõl is. Mi már részesei lehettünk annak az
érzésnek, amikor egy közösség javaslata alap-
ján, több támogató megerõsítésével, egy szak-
mailag független testület úgy ítélte, munkánk
több a mindennapinál. Köszönet az ajánlóknak,
hogy ebben az érzésben részesülhettünk, s meg-
élhettük azt a csodás pillanatot, amikor a Szent
Korona jelenlétében a kard – a felelõsség súlyá-
val – a vállunkra nehezedik, s a Kultúra Lo-
vagrendjének alapító lovagja kijelenti: a Magyar
Kultúra Lovagja címet adományozom! Nem
kevésbé volt felemelõ érzés, amikor fõhajtásra
megállhattunk a korona elõtt, majd beírhattuk a
nevünket az aranykönyvbe. Az oklevél, a lánc, a
kitûzõ és az ajándékkönyv átvételekor a címalapító
lovagok a kézfogás mellé szóbeli útravalót, irány-
mutatást is nyújtanak mindannyiunk számára.

Magunkénak érezzük azokat a gondolatokat,
melyek az alapítókat vezérelték: „Érdemes em-

bernek maradni, érdemes a közösségért áldozni,

érdemes támogatni a rászoruló, maguk erejébõl

megújulni képtelen közösségeket!”

Tudjuk, rengetegen vannak a könyvtáros kol-
légák között is (akárcsak más területeken), akik
nagyon sokat tesznek közösségükért, önzetlenül,
sem dicséretet, sem elismerést nem várva; akik
a fenti, az alapítókat vezérlõ és az Exupery-gon-
dolatot is magukénak vallják. Figyeljünk rájuk!
Figyeljünk azokra, akik a környezetünkben ész-
revétlenül, apró kavicsokból valakiknek várat
építenek: az önzetlen mûvészekre, a megszállott
kétkezi munkásokra, a kultúratámogató mecéná-
sokra…, keressük a módját, hogy õk is kaphas-
sanak, hogy õk is érezhessék, nem észrevétlen
és haszontalan fáradozásuk.

Mi mindannyian ezt érezzük, s ez további lo-
vagias tettekre sarkall bennünket!

2000
Nejzsmák Emma (Rahó, Kárpátalja) „A ma-
gyar kultúra mûvelésének határon túli támo-
gatásáért”
+Mészáros József (Marosvásárhely, Erdély)
„Könyvtárszervezõ és kulturális értékmentõ
munkásságáért”
2001
Hornyák Gyula (Miskolc) „A település kul-
turális életének fejlesztéséért”
2003
Faltysné Újvári Anna (Pécs) „Közmûvelõdé-
si életmûvéért”
2003
Hadobás Pál (Edelény) „Közmûvelõdési
munkásságáért”
2004
Csáky Sörös Piroska (Újvidék) „A határon
túli magyar irodalom fejlesztéséért”
2004
Szegedi Miklósné (Megyaszó) „A település
kulturális örökségének ápolásáért”
2005
Weinrauch Katalin (Beregszász, Kárpátalja)
„A határon túli magyar gyermekirodalomért”
2007
Vraukóné Lukács Ilona (Nyíregyháza) „A
nemzetközi kulturális kapcsolatok ápolásáért”

Felemelõ érzés ugyanazt a kitüntetõ címet
viselnünk, amit többek között Sellei Zoltán elõ-
adómûvész, Tolcsvay Béla énekmondó, Tavaszy
Noémi festõ- és grafikusmûvész, Faragó Laura
énekmûvész, Csáky Pál, a Szlovák Köztársaság
miniszterelnök-helyettese, Nagy Zoltán Mihály
(Kárpátalja) és Jókai Anna író is megkapott –

Balra: Vraukóné Lukács Ilona.

Fent: Hornyák Gyula, Hadobás Pál
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csak hogy néhányat említsek a mindenki által
ismertek és elismertek közül. S a posztumusz
díjazottak között nem kisebb nevekre akadha-
tunk, mint László Gyula régész, Czine Mihály
irodalomtörténész, Lõrincze Lajos nyelvész vagy
éppen Erzsébet királyné, Táncsics Mihály, Sütõ
András nevére. Valamennyien azon vagyunk, mél-
tók maradjunk arra, hogy velük egy névsorban sze-
repeljünk! A plakett Orosz István szobrászmû-
vész alkotása.

A Magyar Kultúra Lovagja felirat mellett az
Egyetemes Kultúra Lovagja vagy a Magyar Kultú-
ra Apródja, illetve a Kultúra Lovagja felirattal is
készül. A realista alkotás a kultúra fõbb ágait mu-
tatja be. (Az elsõ példányt 2000-ben átadták a Ma-
gyar Nemzeti Múzeumnak.)

Az ezüst kitûzõ az alapító „szponzor”
Adrianus Idegenforgalmi és Szolgáltató Bt. cí-
mermadarát ábrázol-
ja. (Az alapítvány
szoros kapcsolatát
szimbolizálja, hogy a
lélekmadár, Charli,
Németország és Ma-
gyarország után a
Holland Eindhoven
Madárparadicsomá-
ban él Monalisa nevû
társával. A kapcsolat
a madár és egykori
gondozói között a mai
napig élõ.)

Az alapítvány teljes
neve: Adrianus Alapít-
vány a Falvak Kultú-
rájáért.

A kitûzõ utal a címalapító nemzetiségére, de:
– a piros szín kifejezi a harcot a jóért, a szé-

pért és az igazért,
– a zöld szín a reménységet, hogy a lovagok

„küzdelme” nem lesz hiábavaló,
– a fehér kakadu – lélekmadár – a tiszta for-

rást (népmûvészet) szimbolizálja.
Az ezüst tölgy és a babérkoszorú az értéket

jelenti.
A Hazádnak rendü-

letlenül c. kötet a Vö-
rösmarty Mihály szüle-
tésének kétszázadik év-
fordulójára meghirdetett
országos versíró pályá-
zatra beérkezett alkotá-
sok közül a legjobbakat,
az arany és ezüst minõsí-
téssel jutalmazottakat tar-
talmazza.

…és az oklevél:

Vné Lukács Ilona

Egy kitüntetett könyvtáros
fordulatokban bõvelkedõ

pályaképe

Lukács Zsuzsanna az Országos Idegennyelvû
Könyvtár (OIK) nemzetiségi osztályának veze-
tõjeként kapta meg a Bibliotéka Emlékérmet
2007. január 22-én, pályája azonban sûrû váltá-
sokkal érkezett erre a pontra.

Tanári és népmûvelõi bölcsészdiplomájával
azonnal a Magyar Rádió és Televízió Tömeg-
kommunikációs Kutató Központjának alapító

Csáky Sörös Piroska és Szegedi Miklósné
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munkatársi gárdá-
jába került, ahol
szociológiai kutatá-
sokban vett részt.

Három év múl-
tán a Magyar Nem-
zeti Bank Közmû-
velõdési Könyvtárá-
nak vezetõje lett,
ahol már igazi, ke-
mény könyvtárosi
feladatok várták: a
könyvtár másik é-
pületbe költöztetése, teljesen komplett, új be-
rendezéssel történõ felszerelése, az állomány
átszûrése, selejtezése és megújítása.

Miután így alaposan kitanulta a szakmát, is-
mét váltott, szervezõ-üzletkötõ lett az INTER-
PRESS Kiadó és Nyomda Vállalatnál. Itt újabb
területeken szerzett jártasságot: nyomdai, szer-
kesztõi, újságírási ismeretekkel gyarapodott.

Aztán egy kis tbiliszi kitérõ után az akkori
Könyvértékesítõ Vállalat (késõbb TÉKA) Könyv-
tárellátó Fõosztályán készletgazdálkodási elõadó-
ként kezdte újraépíteni szakmai karrierjét. A könyv-
szakma sûrûjébe csöppent. Gyorsan el kellett sajá-
títania az áruforgalmi, kereskedelmi, kiadói, raktá-
rozási, szállítási, bolti és pénzügyi ismereteket, hi-
szen csak e tudnivalók birtokában lehetett jól, szín-
vonalasan kiszolgálni a könyvtári igényeket. Egy
év múlva megbízott, majd kinevezett osztályveze-
tõ lett. Átalakította és mûködtette a Könyvtárkap-
csolatok osztályát, amelynek alapfeladata a piac-
kutatás, -fejlesztés volt, de tevékenységébe tarto-
zott a reklamációs ügyintézés, levelezés, könyvtári
rendezvények, szakmai konferenciák, kiállítások stb.
szervezése, lebonyolítása is. 1989-ben megkapta a
Vállalat Kiváló Dolgozója kitüntetést.

1990-ben beindított, majd mûködtetett egy új
könyvtárellátási hálózatot, nevezetesen a könyv-
tári folyóirat-ellátást. 1991 januárjától felgyülem-
lett tudását a Könyvtárellátó TÉKÁ-ból való ki-
válását, azaz önálló vállalattá alakítását célzó át-
szervezésében hasznosította. (Ekkor már a
KELLÓ marketingvezetõje volt.)

Mindeközben 1990-tõl nyolc éven át társa-
dalmi megbízatásként a Magyar Könyvtárosok
Egyesülete Könyvtárostanárok Szervezetének
(250 fõ) gazdasági vezetõjeként dolgozott,: szak-
mai továbbképzéseket, konferenciákat szervezett,
kezelte a szervezet pénzügyeit.

Miután a Könyvtárellátó önállóvá vált, úgy
érezte, ott már nem vár rá több erõpróba, ezért
elõször a WELCOME Kiadó Kft. terjesztési
vezetõje, majd az INTERBRIGHT Kiadó és
Terjesztõ Kft. kereskedelmi vezetõje és ezzel
párhuzamosan a Magyar Könyvszakmai Szövet-
ség titkára volt.

1994-ben lett az Országos Idegennyelvû
Könyvtár munkatársa. Az elsõ négy évben a
tudományos titkári, majd a marketingfelelõsi mun-
kakört töltötte be, több mint nyolc éve pedig a
Nemzetiségi és Dokumentációs Osztály vezetõje.

A több mint tizenkét év alatt számtalan (zö-
mében nyertes) pályázatot írt. Évente öt-hat ren-
dezvényt szervezett és bonyolított le, melyek
közül a legnagyobb volumenûek az eddig már
tizenkét alkalommal megrendezett, Nemzeti ki-

sebbségek Magyarországon címû könyvkiállítá-
sok és irodalmi ankétok voltak a Budapesti Nem-
zetközi Könyvfesztiválon, valamint 1999-ben a
Frankfurti Könyvvásáron.

Koordináló tevékenységével folyt az osztályon
az OIK két saját adatbázisának, a Nemzetiségi
adatbázisnak, valamint a Mûfordítás adatbázis-
nak a folyamatos építése és fejlesztése. Mindkét
adatbázis szép elismerést aratott szakmai körök-
ben. 1999-ben adták ki (teljes egészében Lukács
Zsuzsanna tervei alapján) az adatbázisok elsõ
CD-ROM-ját, 2006-ban pedig megjelent a má-
sodik kiadásuk is.

Az õ vezetésével és elképzelései alapján in-
dult meg 2000-ben a tizenhárom nemzeti kisebb-
ség könyvtári ellátása.

S emellett még arra is maradt ereje, hogy
nemzetiségi vonatkozású rendezvényeken, kon-
ferenciákon elõadásokat tartson, valamint a
könyvtári szaklapokban és a nemzetiségi sajtó-
ban, tanulmánykötetekben publikáljon.

Gratulálunk Lukács Zsuzsannának a kitünte-

téshez, és kívánjuk, hogy bõséges tapasztalatait

most, nyugdíjba vonulása után is fordítsa a

könyvtárügy és a magyarországi nemzetiségek

hasznára! (a szerk.)

Nemzeti Ereklye kiállítássorozat

KÖLCSEY FERENC–ERKEL FERENC: HIMNUSZ

A kiállítás megtekinthetõ:
2007. január 24. és március 31. között

vasárnap és hétfõ kivételével naponta 10-18 óráig
Országos Széchényi Könyvtár

Budavári Palota F épület
V. emeleti Nemzeti Ereklye kiállítótér
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Bohóckiállítás Tégláson
A téglási Városi Könyvtár és Közmûvelõdési
Intézmény közönsége ismét rendhagyó ki-
állításmegnyitó ünnepségének lehetetett tanú-
ja, élvezõje: 2007 február 23-án Ilyen ez a bo-

hócélet! címmel vidám, farsangbúcsúztató bo-
hóckiállítás vette kezdetét. A jelenlévõk a II.
Rákóczi Ferenc Általános és Mûvészeti Iskola
felsõ tagozatos tanulói: Kapási Anriett, Kurely

László, Kurely László Balázs, valamint az iskola
munkatársa, Kiss Viktória által összeállított ver-
ses, mesés mûsort élvezhették, majd a téglási
Városi Óvoda vezetõ-
je, Szabó Mónika meg-
nyitó, méltató szavai
után kezdetét vette a
hangulatos esemény.

A tárlat mintegy
száznegyven darabból
álló anyagát a könyvtár
munkatársai a város
gyermek és felnõtt la-
kosságának gyûjtemé-
nyeibõl, lelkes felaján-
lásaiból állították össze,
melyek anyagukban,
méretükben, származá-
si helyükben változato-
sabbnál változatosabb
képet mutatnak. A ki-
sebb és nagyobb, por-
celánból, agyagból, fá-
ból, textilbõl készült fi-
gurák, legyenek azok
szüleink, nagyszüleink
régi játékai, féltve õr-
zött kincsei vagy gyer-
mekeink, unokáink ját-
szótársai, úgy tûnik,
halhatatlanok és minden
korosztály körében nép-
szerûek.

A színes, vidám ki-
állítás, mely március
12-éig várja játékos
kedvû látogatóit, újabb
érdekessége, üde szín-
foltja a könyvtárnak és
a városnak.

Németi Katalin
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Iskolai könyvtárosok írják...Iskolai könyvtárosok írják...Iskolai könyvtárosok írják...Iskolai könyvtárosok írják...Iskolai könyvtárosok írják...

A KTE jubileuma
A Könyvtárostaná-

rok Egyesülete é-
vente kétszer szak-
mai összejövetelt
szervez, ahová az
aktuális témákkal
kapcsolatban hív-
nak elõadókat. Az
õszi szakmai nap,
2006. november
30-án, az Országos Pedagógiai Könyvtár és Mú-
zeum dísztermében volt. A szakmai programot
taggyûlés követte, ahol az alapszabály módosí-
tása volt a fõ téma, majd jubileumi emlékülésre
került sor.

A Kapcsolódási pontok – az iskolai könyvtár

a közoktatásban és a könyvtári rendszerben cím-
mel rendezett konferencia elsõ elõadója Há-

moriné Váczy Zsuzsa, az OKM Közoktatási Prog-
ramfejlesztési Osztály osztályvezetõje volt, aki
A közoktatás az Új Magyarország fejlesztési terv-

ben – az iskolai könyvtárak szerepe a kompeten-

ciafejlesztésben címmel tartott elõadást.  Elmond-
ta, hogy:

– a mindenkori oktatáspolitika feladata a tár-
sadalmi-gazdasági igények figyelembe vétele, a
kultúra közvetítése, egyéni sikerek megélésének
elõsegítése;

– központi feladat a jogszabályi
környezet felülvizsgálása, az infrast-
ruktúra fejlesztése, többcélú, komp-
lex intézmények létrehozása;

– fontos a közoktatás kapcsoló-
dási pontjainak ismerete (TÁMOP;
TIOP; ROP);

– a közoktatás tartalmi moderni-
zációjának kiemelt területe a kom-
petencia alapú oktatás, a pályaori-
entáció, a mérés-értékelés, a minõ-
ségirányítás, a tanulási lehetõségek
bõvítése, az oktatásban dolgozók
tovább- és átképzése;

– a támogatási formák ismereté-
nek a jövõben különösen nagy szere-

pe lesz  (standard pályázat; kétlépcsõs pályázat,
automatizált támogatás; normatív támogatás).

Második elõadónk, Kenyéri Katalin, az OKM
Könyvtári Osztályának vezetõ fõtanácsosa volt,
aki Kapcsolódási pontok a könyvtári rendszer

egészéhez címmel tartott elõadást. Egy-két ki-
emelt gondolat:

– könyvtári fejlesztési célok: tartalomszolgál-
tatás, dedikált hálózatok, az információ minél
teljesebb körû közzététele;

– elsõsorban az OSZK gyûjteményének di-
gitalizálása, a digitalizálás egységesítése, a kizá-
rólag a kis iskolai könyvtárak állományában meg-
lévõ dokumentumok elérhetõvé tétele;

– dedikált hálózatok – a szerzõi jog által vé-
dett mûvek hozzáférhetõvé tétele, mûszaki biz-
tonsági feltételek és szoftverek a szolgáltatótól,
és mûszaki biztonsági feltételek és gépek a fel-
használó – kedvezményezett – intézményekben,
az iskolai könyvtárban is;

– olvasási kompetenciák fejlesztése az iskolai
könyvtárban – az életen át tartó tanulás megala-
pozása érdekében kiemelten fontos;

– az iskolai könyvtár kompetenciája: az állo-
mányfeltáró eszközök informatikai eszközökkel
történõ használatának elsajátítása, megismerni és
megismertetni az információ, a könyvtár és a
könyvtári rendszerek szolgáltatásait (NAVA,
ODR), az információs mûveltség fejlesztése, cél-
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zott információkeresõ technikák elsajátíttatása.
Minél hosszabb az iskolai könyvtár nyitvatartási
ideje, annál inkább meg tud felelni a vele szem-
ben támasztott követelményeknek – a
könyvtárostanárok munkaidejét jogszabályilag
kell ehhez hozzáigazítani.

Gyakorlati lépések az ODR felé címmel
Csernyánszky Erzsébet könyvtárostanár, szakta-
nácsadó (Kiskunfélegyháza) jól szerkesztett pre-
zentációval kísért elõadásban bemutatta, hogyan
kell belépni, keresni, kölcsönözni az Országos
Dokumentumellátási Rendszer adatbázisában, hol
vannak gondok, problémák, mire kell figyelni a
használatkor, és milyen lehetõségeket ad a belé-
pés az iskolai könyvtáraknak.

A három elõadás teljes anyaga elérhetõ lesz a
KTE honlapján (http://www.ktep.hu).

Egyre szigorúbb szabályok kötik a könyv-
tárostanárok munkahelyi távollétét, így a KTE
elnöksége kénytelen egy napra sûríteni a szak-
mai, valamint a tagokat érintõ programokat. Ezért
délután közgyûlési napirendek következtek. El-
sõként Bondor Erika, a KTE elnöke tartotta meg
beszámolóját a 2005/2006. tanév egyesületi
munkájáról.

A gazdasági beszámolót a 2006. évrõl Petri

Ágnes gazdasági felelõs, az ellenõrzõ bizottság
beszámolóját  Szakmári Klára, a bizottság elnö-
ke tartotta meg.

A beszámolókat a tagság egyhangúlag elfo-
gadta.

Ezután került sor a több hónapos gondos elõ-
készítõ munka eredményeként elkészült, módo-
sított alapszabály ismertetésére és elfogadására.
Erre azért volt szükség, mert változtak az egye-
sületek munkáját érintõ jogszabályok, és az egye-
sület szeretne közhasznú minõsítést nyerni.

Csatlakozva az MKE könyvtáros etikai kó-
dex kidolgozásához, elkészítettük a könyvtá-
rostanárok etikai szabályzatát is, melynek elfo-
gadására is sor került. Hock Zsuzsanna alelnök
elõterjesztését halk zenével kísért felolvasás
követte. Ez a hangulat jó alapot adott a nap ki-
emelt programjához, a jubileumi emléküléshez.

A KTE vezetõsége fontos feladatának tekin-
tette az 1986-ban alakult egyesület húszéves szü-
letésnapjának megünneplését. Ugrin Márta

könyvtárostanár, alapító tag segítségével elké-
szült egy névsor a könyvtárostanári és az egye-
sületi munkában kiemelkedõen tevékenykedõ
kollégákról, az egykori alapítókról, akik erre az

alkalomra névre szóló meghívót kaptak. Szo-
morúan szembesültünk azzal a ténnyel, hogy
már milyen sokan hagyták el örökre a földi
életet. Róluk életútjukat felolvasva, a kivetí-
tõn képekkel kísérve és a meghívott család-
tagoknak emléklapot átnyújtva emlékeztünk.

A megható, tiszteletteljes perceket életmû-
díjak átadása követte. Az erre az alkalomra
készült emlékérem Tóth Júlia mûvésztanár-
szobrász munkája.

Az egyesületi és a könyvtárostanári munka
elismerésére emlékérmet és oklevelet kapott
Balogh Mihály, Csepeti Péterné, Dán Krisztina,

Apai Béláné, Celler Zsuzsanna, Platthy Pálné,

Rózsás Józsefné, Sáráné Lukátsy Sarolta,

Fõrhécz Istvánné, Gyõri Gáspárné, Halmi Er-

zsébet, Hegedûs Péterné, Kalmárné Mócsányi

Rozália, Kiss Ibolya, Nagyné Félix Anna, Pász-

tor Emilné, Szepesi Hajnal, Tóth Józsefné, Ugrin

Gáborné, Zsoldosné Cselényi Gyöngyi.
Jubileumi oklevél és elismerõ oklevél átadá-

sára is sor került, megköszönve a több évtizedes
munkát, amelyet az iskolai könyvtárügyért,
könyvtárostanárként végeztek az érintett kollé-
gák, illetve amivel támogatták, segítették ezt a
tevékenységet.
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A nap minden résztvevõje ajándékként egy
jubileumi CD-t kapott, melyre fotók és szak-
mai anyagok kerültek. A jubileum alkalmából
megjelent  a Kis KTE Könyvek elsõ kötete,
melyet szintén magával vihetett minden jelen-
levõ. A kötet megjelenését a Nemzeti Kultu-
rális Alap tette lehetõvé. Szerzõje Pappné

Võneki Erzsébet, aki 11 éves könyvtárostanári
munkájából adott közre szakórákra összeállí-
tott feladatokat, címe: Természetes. Természet-
tudományi ismeretszerzés könyvvel – könyv-
tárral. 5–8. évfolyam. Kalauz és feladatgyûjte-
mény.

Pezsgõs koccintással, házi sütemények kíná-
latával, kötetlen, oldott beszélgetéssel ért véget
ez a szakmailag, érzelmileg sokat adó együttlét.

Tóth Józsefné

Egy könyvtárnok
emlékezete,
avagy tehetséggondozás
a könyvtárban

Bod Péter, Árva Bethlen Kata könyveinek
rendezõje és õre, a mai könyvtárosok elõdje, aki
maga is büszkén vallotta, hogy könyvtárnok,
februárban különös örömmel tekinthetett a fõvá-
ros Hegyvidékére. A nevével fémjelzett, immár
tizenhatodik éve szervezett országos könyvtár-
használati verseny fõvárosi fordulójának ugyan-
is ismét helyet adott kerületünk!

Idén a Budai Középiskola látta vendégül a
422 fõvárosi diák közül a döntõbe jutott 16 leg-
jobbat. A helyszín méltó volt nemcsak Bod Pé-
ter, de a néhai Gyõri Gáspár könyvtárostanár
emlékéhez is. Ezt a Budai Középiskola két
könyvtárostanárának, Deszk Erzsébetnek és Tóth

Istvánnak köszönhetjük.
Kevesen tudják, hogy milyen nehéz három

könyvtárból egységes újat létrehozni. Nemcsak
a könyvek fizikai megmozgatása, de az elrende-
zés, a selejtezés felelõsségét is magukra vették a
Budai Középiskola könyvtárostanárai. Munkáju-
kat „észrevétlenül”, folyamatos szolgáltatás mel-
lett úgy látták el, hogy közben a tantestület és a
diákság nem érezte meg ennek nehézségeit.

2007. február 14-én reggeltõl késõ délutánig
azonban hiába akarták igénybe venni a könyvtá-
ri szolgáltatásokat az iskola diákjai: helyettük a

Bod Péter könyvtárhasználati verseny résztvevõi
vehették birtokba a megújult könyvtári tereket.

A megjelenteket Sárváry Mariann nevelési
igazgatóhelyettes köszöntötte. Hálásak vagyunk
neki azért, hogy nem volt olyan résztvevõje a
programnak, aki ne távozott volna elégedetten a
nap végén.

A tavalyi évhez hasonlóan idén is a projekt-
módszer segítségével adtak számot tudásukról a
versenyzõk. Az idei téma Batthyány és kora, a
versenyfeladat pedig újságkészítés volt. A szó-
beli ismertetések a diákok magas könyvtárhasz-
nálati tudásáról, tájékozódási képességérõl adtak
számot. A fõvárosi forduló két kategóriájának
elsõ három helyezettje képviseli Budapestet az
országos döntõben.

A fõvárosi fordulón készített újságokból kiál-
lítást rendezett a Budai Középiskola. A verseny-
rõl készült képek elérhetõk a www.fovpi.hu/szak-
területek/könyvtárhasználattan oldalról.

A Fõvárosi Pedagógiai Intézet nevében kö-
szönetemet szeretném kifejezni a Budai Kö-
zépiskola igazgató asszonyának, Ács Katalin-

nak, hogy a verseny lebonyolításában segítsé-
gemre volt.

Hock Zsuzsanna

könyvtárpedagógiai szakértõ

Projektév
a Harsányi János
Gazdasági
Szakközépiskolában

„– És holnaptól nem fogok semmire sem

emlékezni, ami most történt velem?

– Nem. De én mindig emlékezni fogok ma-

gára.”

A fenti sorokkal zárta egy akkor tizedikes lány
az iskolai krimiíró pályázat 3. fordulójára készí-
tett ötpercesét.

Iskolánk, a Harsányi János Gazdasági Szak-
középiskola és Szakiskola épülete a József Atti-
la lakótelepen áll, tömegközlekedéssel az agglo-
merációból is jól megközelíthetõ. Részben ezért
is a kb. 470 tanulónk több mint fele Budapest
környékérõl jár be hozzánk. A cikk témájául
szolgáló projektév megfogalmazott pedagógiai
célja részben éppen az volt, hogy a gyakran napi



  Könyvtári Levelezõ/lap • 2007. március • 15

két-három órát ingázó diákokat integrálja az is-
kolaközösségbe; megpróbálja nem hagyományos
módon motiválni õket és egyben teret adni szá-
mukra az iskola életében való aktív részvételre.

A projekt elõzménye,
megvalósulásának alapjai

Iskolánkban soha nem volt a miénkhez még csak
hasonló program sem, tehát szakmai elõzmény
nélkül valósítottuk meg.

A tanítás-tanulás hagyományos keretei között
kudarcra, sikertelenségre ítélt tanulók nagyon
korán stigmatizálódnak, és lehetetlen kitörniük
ebbõl a skatulyából. Nemcsak azért lehetetlen,
mert maguk nem tesznek érte meg mindent, de
azért is, mert ehhez segítséget sem kapnak szer-
vezett formában. Néhányukat éppen mi, könyv-
tárosok segítjük – hol azzal, hogy iskolai sakk-
bajnokságot szervezünk, hol azzal, hogy rendez-
vényeinkhez õket kérjük fel szereplõnek… A
projekt remek lehetõségnek látszott egy, a mar-
ginalizálódott diákokat sikerélményhez juttató
programsorozat megszervezéséhez.

A projekt megvalósításának alapfeltétele volt,
hogy nekünk, könyvtárostanároknak kivétel nél-
kül jó munkakapcsolatunk van kollégáinkkal,
valamint az, hogy ketten lehetünk (magam, a cikk
írója és kolléganõm, Nagy Attiláné, Zsuzsa), így
az egész napos nyitva tartás ellenére nemcsak a
szûk értelemben vett könyvtárostanári teendõkre
tudunk idõt szakítani.

Szintén maghatározó elõzménye volt a pro-
jektnek, hogy az iskolavezetés kezdeményezésé-
re két alkalommal is részt vehetett a tanári kar
(tanítási szünet elrendelése mellett) csapatépítõ és
konfliktuskezelõ tréningen. Az elõször három-,
majd kétnapos tréning látványosan jó, a diákok
számára is érzékelhetõ hatással volt a tanári
közösségre. S bár ez a hatás az idõ múlásával
„visszarendezõdik”, még ma is kirajzolódik po-
zitív hozadéka (itt elsõsorban egymás megisme-
résére, tiszteletére, az együttdolgozás igényére
és örömére gondolok).

A projektév elméleti, motivációs
háttere

Az iskolánkban megvalósított projekttel mind-
azon elõnyökbõl profitálni kívántunk, melyek-
kel a projektmódszer kecsegtetett:

– megteremteni a kapcsolatot a tanítás során
egymás mellett, egymástól függetlenül megjele-
nõ tudásterületek között,

– alkotómunkára ösztönözni a diákokat,
– megkövetelni az együttmûködést a diák-

diák, a tanár-tanár és a diák-tanár kapcsolatrend-
szerben is,

– élvezni az alapvetõen sikerorientált projekt-
pedagógiai módszerbõl fakadó minden elõnyt.

A kezdetben csupán négy-öt fõs tanári alko-
tóközösség tevékenységét legitimálta – és nem
utolsó sorban anyagilag is megtámogatta – a
Fõvárosi Közoktatásfejlesztési Közalapítvány
2005 õszén kiírt pályázata. A pályázati doku-
mentáció elkészítése – jó értelemben vett – kény-
szerként nehezedett ránk, hogy kidolgozzuk egy
lehetséges projekt forgatókönyvét.

A tét nagy volt: a pályázat költségvetése túl-
ment az egymillió forinton (pályáztunk könyv-
kötõgépre, kiállítási paravánra, nyomtatóhoz fes-
tékkazettára, parafaburkolatra (kiállítások felü-
letének) és sok-sok papírra, színes kartonra stb.
(sõt még az önrész terhére bekerült a pályázat-
ban részt vevõ kollégák pénzbeli jutalmazása is!),
így a biztosabb siker reményében elkértem a
kollégáktól az FKFA-hoz írt, sikeres pályázati
dokumentációkat. Az átolvasott anyagokat kiér-
tékelve több esélyünk volt a pályázati forrás
megszerzésére.

A projekt témája

A projekt témája adott volt, hiszen még május-
ban a házi versíró-versenyünk reformját tervez-
getve arra jutottunk az iskola kedvenc irodalom-
tanárával, hogy a következõ évben krimiíró ver-
senyt rendezünk. (A versenyek zsûrijének ha-
gyományosan tagjai a könyvtárosok.)

A krimiíró verseny ötlete adta a projekt mun-
kacímét is: Születés és halál az irodalomban, a
projekt pedig azt a keretet nyújtotta, ami az ötlet
megvalósításához kellett. Amint híre ment a
készülõ pályázatnak (pl. a kölcsönkért pályáza-
tok okán), mint a kisgömböc duzzadni kezdett a
projekt témaköre: egyre több pedagógus jelezte,
hogy maga is szívesen beemelné munkájába a
projekt témáját. Így lett a pályázat végleges címe:
Születés és halál a természetben, a történelem-

ben, a mûvészetekben és a színpadon.
Témaként szándékosan választottunk fogalmi

ellentétpárt: ez tette lehetõvé, hogy bárki bekap-
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csolódhasson a maga szakterületével, hiszen a
viselkedéskultúrától a biológián és a mûvészet-
történeten át a sportversenyekig szinte bármi
része lehetett a mi kis házi mozgalmunknak (sõt
a marketing témakörben egy márka születése és
halála téma is felmerült).

Az egyes tantárgyak a következõképpen
kapcsolódtak a projekt témaköréhez:

Történelem: Kapcsolat az egyes korok em-
berképe, értékrendje és az adott kor emberének
életminõsége között.

Irodalom: Egyes korok halálképe (pl. az indi-
viduum megjelenése az irodalomban és félelme
a haláltól).

Rajz: Hogyan tudjuk érzelmeinket mások szá-
mára láthatóvá tenni?

Földrajz: A jelenkor változó életkörülményei.
Az egyes kontinensek különbözõ életszínvonala
és azok okai.

Egészségtan: Van-e beleszólásunk saját élet-
minõségünkbe?

Állampolgári ismeretek: Hogyan és miért
változik a történelem során a születésrõl és a
halálról alkotott társadalmi kép? Milyen kép él
errõl a mai emberben? Van-e különbség ma is
az egyes kultúrák errõl alkotott képe között?

Biológia: A születés és a halál biológiája. Az
életnek a történelem során változó definíciója.

Mûvészettörténet: A születés és a halál motí-
vumai, szimbólumai a különbözõ korok mûvé-
szetében.

A projektév megvalósulása
–  a könyvtár szerepe a gyakorlatban

A benyújtott pályázat sikere biztosította az isko-
lavezetés támogatását a projektévnek. A minél
szélesebb nyilvánosság érdekében az iskola
összes médiumát felhasználtuk: az iskolarádió,
minden faliújság, szórólapok tömege és óriási
(alkalmanként egyszer másfél méteres) plakátok
is azt hirdették, hogy valami szokatlan veszi
kezdetét az iskolában. Szándékosan választottunk
figyelemfelkeltõ és provokatív címet a projekt-
nek. Hirdettük, hogy a pályamunkákat kötetbe
szerkesztve közzétesszük, hogy egyet a sok bûn-
ügyi történet közül a tanári színkör színpadra
visz majd, és minden megszületõ alkotás nyilvá-
nosságot kap. Motiválta a leendõ résztvevõket,
hogy az érintett tantárgyakból a legkiválóbb al-
kotók jelest kaphattak.

Minden tudományterületen pályázatokat írtunk
ki diákjaink számára – a kör idõközben kibõvült
a könyvtárhasználat és a viselkedéskultúra té-
maköreivel. A beérkezõ pályamunkák sorsát mi,
könyvtárostanárok egyengettük: a szövegek szer-
kesztése, a kötetek elkészítése (a pályázaton
ehhez egy könyvkötõgépet kértünk), a munkák-
ból kiállítás készítése, a kiállítások helyszínének
biztosítása, sõt a színdarab megvalósítása is a
mi feladatunk volt.

A tárgyiasult alkotások leltára a következõ:
– négykötetnyi bûnügyi novella és kisfilm,
– egy-egy kötetnyi történelmi, biológiai,

könyvtárhasználati és viselkedéskultúrával fog-
lalkozó pályamunka,

– öt kiállítás (könyvtárhasználattan, rajzkiál-
lítások),

– tanári színdarab,
– a színdarab kellékei és díszlete,
– diák színjátszókör megalakítása és elõ-

adásai,
– ökolabirintus,
– elõre nem várt eredmény volt, hogy meg-

alakult az iskolai sakkegyesület,
– vetélkedõk.
Leltárt lehet vonni mindazokból a kedvezõ –

kézzel nem fogható – hozadékokból is, amelye-
ket a projekt hagyott az iskolában:

– elsõsorban az idei, újabb projektév (Ellen-

tétek és hasonlóságok),
– tanárokból és diákokból alakult és megma-

radt alkotóközösség,
– mindaz a tudástartalom, amivel a diákjaink

gazdagodtak,
– mindaz a didaktikai újítás és tapasztalat,

amivel mi, pedagógusok gazdagodtunk munkánk
során,

– beszélgetések és barátságok diákok és taná-
rok között,

– az olyan tabutémát feszegetõ beszélgetések,
mint az öngyilkosság, vagy az olyan szokatlan
programok, mint a Nemzeti Panteonba szerve-
zett városismereti vetélkedõ, mind-mind áttörték
azt a burkot, ami tanár és diák között feszül,

– a projekt eseményei minden tantestületi ér-
tekezleten szóba kerültek, s nemcsak mi, de az
érintett kollégák is hivatkoztak a könyvtár szere-
pére az újszerû program megvalósításában.

***
A pedagógiai projekt mindannyiunk gyakor-

latában jelen van. Ha sikerül olyan mederbe te-
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relni, ahol tudatosan alkalmazhatjuk módszereit,
nagyon sok sikert és örömet hoz majd minden
résztvevõ számára!

Kovács Katalin

könyvtárostanár
Harsányi János Gazdasági Szakközépiskola

és Szakiskola

A „gyakorlat éve
a fõvárosban”:

szakóra a könyvtárban

2006. október 18-án a XIII. kerületi Németh
László Gimnázium és könyvtára vendégei vol-
tunk. A két éve felújított iskola lenyûgözött ben-
nünket ideális élettereivel, hangulatával. A há-
rom tanteremnyi, új bútorzattal berendezett, szak-
szerûen elrendezett, gazdag könyvtári állomány
M. Vörösmarti Ágnes könyvtárostanárt és mun-
katársait dicséri.

Megilletõdve vehettük szemügyre Németh
László hagyatékát, amelyet könyvszekrényben
õriznek: saját mûvei és kedves regényei találha-
tók itt.

Kovács Október vezetõtanár könyvtárhaszná-
latra épülõ biológiaórája során a könyvtárostanár
és az informatikus kolléga segítségére is számít-
hatott. Példás együttmûködésük alapozta meg az
óra sikerét. Ez az együttmûködés ugyanis egy
hat éve tartó folyamat része: a diákok ez idõ
alatt váltak értõ könyvtár-, könyv- és számító-
gép-használóvá.

A tizedik osztályban tartott óra a hormonális
betegségek témakörét dolgozta fel. A 26 tanuló
három-négy fõs, önként alakított csoportokban
gyûjtött a témához információt könyvek, folyó-
iratok, CD-ROM-ok és az internet segítségével.
Néhányan a többiek által kiválasztott képeket
kapták lencsevégre, voltak, akik ezt számítógép-
re vitték, s voltak, akik a gyûjtött anyag meg-
szerkesztésére, a bemutatásra kerülõ prezentáció
végsõ megformálására vállalkoztak.

A feladat nagy önállóságot, együttmûködést
igényelt. A gyûjtõmunka során a diákok részben
a könyvtárban, részben az informatikai terem-
ben dolgoztak. A gyerekek örömmel kutakodtak
a hagyományos és multimédiás információforrá-
sok között. Élvezték a szabad mozgással járó
gyûjtõmunkát, a felfedezés örömét s a közös

munkát. Mindannyian aktívak, fegyelmezettek,
kötelességtudóak voltak.

Végül a közel negyvenpercnyi csapatmunka
eredményeként elkészült prezentációt hárman, egy-
mást segítve, kiegészítve, bátorítva mutatták be.

A hormonális betegségekrõl összeállított pre-
zentáció logikusan felépített, lényegre törõ, de
érdekességeket is felvillantó volt, és okosan
megszerkesztett szóbeli magyarázattal egészítették
ki. Igényes, színvonalas „mû” került ki az osztály
keze alól. Reméljük a Németh László napra a ki-
bõvített változat elkészítéséhez is lesz kedvük.

Jó volt látni, hogy az örömmel végzett tanu-
lás milyen hatékony lehet. Az önálló, illetve
csoportos ismeretszerzés felszabadultabbá, oldot-
tabbá tette a munkát. Olyan szakórát láthattunk,
ahol a szaktárgy tanulása, a tanultak rendszere-
zése nem járt a kínok kínjával. A gyerekek elõ-
zetes tudására és kíváncsiságára építve a közös
munka örömét is megélhették. Így az ismeretek
újfajta rendszerezésén, megerõsítésén túl az óra
személyiségformáló jelentõségét is kiemelném.

Jó volt látni, hogy az összehangolt szaktanári
munka eredményeként a diákok milyen kiválóan
alkalmazzák a XXI. század technikai eszközeit a
megszerzett tudás átadása során.

Bemutató órára szólt a meghívónk, s egy élõ
szakmai, emberi közösségre leltünk Németh
László szellemében. Köszönjük!

Illés Ibolya

könyvtárostanár
Csete Balázs Középiskola

  Projektmódszer,
kompetenciafejlesztés

a Fõvárosi Pedagógiai
Intézetben

Immár hatodik esztendeje hir-
deti meg minden év utolsó ok-
tóberi hétfõjére az Iskolai
Könyvtárak Világszervezete
(IASL) az iskolai könyvtárak
világnapját.

Ezen a napon valamilyen közös jelszó köré a
világ minden táján rendezvényekkel kapcsolód-
nak a könyvtárostanárok. Hazánkban évek óta él
ennek a hagyománya, amelynek mozgatója Barta

Ibolya debreceni könyvtárostanár.
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A Fõvárosi Pedagógiai Intézet munkatársa-
ként szerettem volna úgy készülni, hogy sok
intézmény könyvtárát összekössem sok diák és
felnõtt részvételével ezen a napon. A játék szer-
vezéséhez már tavasszal hozzákezdtünk Terdik

István, Suller Zoltán és Illyés Renáta könyv-
tárostanárral. Elsõként a fõvárosi középiskolákat
kerestük meg, hogy egy-egy diákjukat meghív-
juk a fõvárosi tékások klubjába, ahol évente két
alkalommal az iskolai könyvtárak legnépesebb
felhasználói körével, a diákokkal tekintjük át az
iskolai könyvtárak helyzetét, tevékenységét. A
májusi konferenciánkon beszéltük meg a diákok-
kal, hogy október 24. nevezetes nap kell, hogy
legyen valamennyiünk számára.

Elgondolásom szerint ez a projekt minden-
képpen kapcsolódott az év szlogenjéhez: „Ol-
vass, tudd, tedd!”

A háromfordulós játék ezen alapult, és egyre
távolodott a diákok kis könyvtárától. Az elsõ két
feladatsor a kézikönyvtár használatát igényelte a
tanulóktól. A harmadik már a megszerzett tudá-
son alapult. Mindhárom forduló októberben zaj-
lott, kapcsolódva a Könyvtárak összefogása a

társadalomért rendezvénysorozathoz, a könyv-
tári hetekhez is.

A komplex játék elsõ helyszíne a fõvárosi
iskolák könyvtára volt. Bármelyik diák részt
vehetett benne, akinek kedve és lelkesedése elég
a keresztrejtvény megfejtéséhez. Mint mindig,
most is könyvtárostanár kollégáim lelkesedésén
múlott, hányan is veselkednek neki a kutakodás-
nak. A feladatsort úgy állítottuk össze Rónyai

Tünde könyvtárostanár-szaktanácsadó kolléga-
nõmmel, hogy a kérdések kapcsolódjanak a fõ-
városhoz, annak egy-egy nevezetes személyisé-
géhez, épületéhez. Hiszen a könyvtári informá-
ciószerzés technikája gyakoroltatásának játékos
formája minden ilyen vetélkedõ. Több visszajel-
zésbõl tudtuk, hogy a játékba sokan kapcsolód-
tak be. A rejtvényt jól megfejtõ diákok a szlo-
gennel élve olvastak, aminek eredményeként in-
formációhoz jutottak, tehát megtudtak valamit:
október 7-én a Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár
(FSZEK) központi épületébe kell menniük, hogy
megtudják a folytatást…

A második helyszín kiválasztásával szeret-
tük volna kivinni az iskola falain kívülre a
játékot, de egy újabb könyvtártípusba. A Fõ-
városi Szabó Ervin Könyvtár Központi Könyv-
tára elegáns épületével, tartalmas gyûjteményé-

vel és lelkes, segítõkész kollégáival várt min-
ket ezen a szombati napon. A játék feladatai
ismétlõdtek: a kézikönyvek segítségével fõvá-
rosi épületekrõl, személyekrõl tudtak meg
újabb információkat a diákok. A FSZEK Köz-
ponti Könyvtárának nagy olvasóterme olyan
tág tér, amelybe több iskolai könyvtár belefér-
ne. Erõt próbáló feladat eligazodni, tájékozódni
– fõként a kisebb gyermekeknek. Jól jött hát a
segítség, sõt az internetes tájékozódás lehetõsé-
ge is. Így az információs források szélesedtek.

A játék helyszínéül választott könyvtárba a
gyermekek gyakran nem könyvtárostanárukkal,
hanem szülõkkel, nagyszülõkkel érkeztek. Így az
októberi, világnapra készülõdõ játék hozadéka
volt a szülõ-gyermek-könyvtár kapcsolat erõsí-
tése is.

Természetesen ezen a helyszínen is voltak
segítõim: a tékás diákok Terdik István vezetésé-
vel, továbbá Bacsó Ildikó és Rónyai Tünde
könyvtárostanár.

Aki ide eljött és jól megfejtette a feladatokat,
az nem ment haza üres kézzel. A könyvtár apró

A Szépírók Társasága és a Fõvárosi Szabó Ervin
Könyvtár közös rendezvényt szervezett 2007.
március 5-én délután Kõrösi Zoltán Milyen egy nõi
mell? Hazánk szíve címû könyvérõl, az íróval
Reményi József Tamás irodalomtörténész beszél-
getett A könyv utóélete címû sorozat keretében.

„Családregény is, szerelmi regény is. A Morva-
országból Bajára telepedõ Flaschner családnak és
a Felvidékrõl Budapestre települõ Weimand (ké-
sõbb Vágó) Péter meg a Galíciából Magyarország-
ra vándorló Orlik-családból való Orlik Ilona házas-
ságának és gyerekeinek története keveredik. Egy-
mást keresztezõ életek, sorsok gubancolódnak
össze. A figurák sorsát a XIX. század közepétõl
máig követhetjük nyomon, közben háttérként ott
van az egyéni életutak mögött a magyar történe-
lem minden fontos eseménye, az elsõ és a máso-
dik világháború a vészkorszakkal együtt, az 1956-
os forradalom és az 1989-es rendszerváltás. A
családtörténetek és az egyes figurák élete nem
lineárisan kerülnek elénk, viszont számos megha-
tározó motívum szövi át a történéseket. A szerzõ
átemel elbeszéléseket korábbi köteteibõl is ide.”
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ajándékokkal kedveskedett, s valamennyiüknek
átnyújtottam a meghívót az iskolai könyvtárak

világnapja fõvárosi rendezvényére.
A helyszínt természetesen a feladatokon ke-

resztül már tudták a diákok: A Fõvárosi Peda-
gógiai Intézet épületébe vártam õket. Ismét
megélhették a tájékozódás gyakorlati hasznát,
a könyvtári információszerzés használati érté-
két: ha valamit tudok, akkor már könnyû cse-
lekedni, tenni.

Október 24. különleges napnak ígérkezett.
Nyolcvan diákot és tanárát vártam az ünnepre
újabb játékkal. A feladat alapötletét a Vas utca
adta. Természetes volt, hogy a játék valamennyi
helyszínen e téma körül forgott. Igyekeztem
komplex, valamennyi szaktárgyat lefedõ feladat-
sort készíteni. Ehhez azonban újabb társakra volt
szükségem. A gyerekek tizenöt csoportban mér-
ték össze tudásukat, leleményességüket, ezért a
feladatokkal ennyi helyszínen várták õket a
könyvtárostanárok és a Fõvárosi Pedagógiai In-
tézet szakértõi.

A magyar nyelv, irodalom, jog, történelem,
sport, zene, szakmák, földrajz, idegen nyelv,
képzõmûvészet, szövegértés, kémia, biológia,
rajz mellett az informatikai tudásra is szüksé-
gük volt a versenyzõ, együtt játszó diákoknak.
A csapatok összeállításánál arra törekedtem,
hogy ne egy iskola azonos korosztályú s talán
azonos érdeklõdésû diákjai kerüljenek egy
csoportba. Így igen heterogén, sokszínû és
változatos életkorú diáksereg izgalmának zaja
töltötte meg az épületet.

A játékosok valamennyi helyszínen világnapi
zsetonokat gyûjthettek, amelyeket a végén ter-
mészetesen összeszámláltunk.

A szervezésben a Tékás Klub tagjai segítet-
tek ismét. Felelõsséggel, önzetlenül – õk ugyan-
is nem számíthattak nyereményre. Jó volt meg-
tapasztalni ezt az érdek nélküli segítõkészséget.
Fontosnak tartom, hogy a diákok ezt a fajta
önzetlen együttgondolkodást és közös munkát
megéljék. Fogadták a résztvevõket, rendezték a
termeket, rakták az ajándékokat, készítették a
vendéglátást, és mindezek után még a rendra-
kásban is segítettek.

„Olvass, tudd, tedd!” – szólt az idei jelmon-
dat, s ennek szellemében a fõvárosi iskolák
könyvtárai egy hónapig a mindennapos munká-
juk, a helyi rendezvények mellett e játék során
is a figyelem középpontjába kerültek.

A részt vevõ diákok megtapasztalhatták, hogy
az információszerzés olyan ismeretekhez juttat-
hatja õket, amelyek segítségével megélhették egy
téma kapcsán a komplex ismeretszerzés adta
örömöt. Egy apró fém neve ezer lehetõséget adott
arra, hogy megismerhessék a valóság komplexi-
tásának élményét. Az együttgondolkodás, a kap-
csolatépítés internet adta lehetõségét jelentette a
Vas megye székhelyén élõ diákokkal, a Bolyai
János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium
tanulóival létesített kapcsolat is.

Miközben diákjaink játszottak, úgy gondoltam,
hogy kísérõ, lelkesítõ és egész évben fáradhatatla-
nul szolgáló tanáraik, a könyvtárostanárok számára
egy kis idõre szellemi megpihenést nyújthatna a
zene, a kávé és némi pogácsa… Liebhardt András

fiatal könyvtáros zenélt és beszélgetett a Café
Bibliothecában, amely egy órányi kikapcsolódásra
várta a fõváros könyvtárostanárait.

Természetesen nemcsak a nyári élmények, a
család, de a szakmai kérdések is elõkerültek, és
nagy örömömre nemigen kérdezték, mi történik
a gyerekekkel. Sikerült kicsit oldani a hangula-
tot, hála zenészeinknek (mert idõközben a Tékás
Klub tagjai is csatlakoztak).

Az eredményhirdetésre soha nem látott létszám-
ban gyûltünk össze az intézet elõadótermében.

A díjak is kötõdtek egyrészt az olvasáshoz,
másrészt a játékhoz és a vashoz. A legjobbak a
szombathelyi diákok meghívására kirándulást
nyertek, hogy személyesen is találkozhassanak.
A második és harmadik helyezettek a júniusi
fõvárosi olvasótáborra kaptak meghívót. Minden-
ki egy-egy VASEDÉNY ajándékkal, az Apáczai
Kiadó pólóival és a világnapi emléklapocskával
tért haza. A nap zárásaként közösen fogyasztot-
tuk el a százhúsz személyes muffin tortát.

A világnap alkalmat adott arra, hogy meg-
köszönjem a fõváros könyvtárostanárainak
munkáját, amellyel a budapesti közoktatási in-
tézményekben szolgálnak, Celler Zuzsannának
(Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum) a
gondoskodó odafigyelést, Bondor Erikának
(Könyvtárostanárok Egyesülete) a szakmai se-
gítséget.

A projekt hozadéka az az összefogás, amellyel
diák, tanár, szakértõ együtt gondolkodott, tett az
olvasásért, az iskolai könyvtárakért. Köszönöm
valamennyi résztvevõnek, intézményvezetõnek,
hogy ezt lehetõvé tette.

Hock Zsuzsanna
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Egy könyvtárostanári
pálya fordulatai

Munkát kerestem 2002 nyarán, így kerültem abba
az iskolába, ahol a mai napig is dolgozom. Az
igazgatónõ megkérdezte tõlem, elvállalnám-e az
iskola könyvtárának vezetését.  Én azt mond-
tam, hogy olyat még nem csináltam. Õ azt vála-
szolta, nem baj, majd megtanulod.

Így kezdõdött az az életszakasz, amelyet pe-
dagógusi pályám egyik legszebb szakaszának
látok. Nem gondoltam volna, hogy ez a feladat
ennyi szépséget és örömet fog nekem adni.

Azt is éreztem, hogy sok tanulnivalóm van
ezen a területen, így azonnal, még azon az õszön
gyorsan beíratkoztam egy könyvtáros-asszisztensi
tanfolyamra, amelyet a Fõvárosi Szabó Ervin
Könyvtár hirdetett meg. Itt sok hasznos dolgot
megtanultam, ami a könyvtár vezetésével, az ad-
minisztrációval, az állomány gondozásával kap-
csolatos. Valóban szükségem volt ezekre az is-
meretekre, sokat segítettek abban, hogy átlássam
a teendõimet és rendet teremtsek a könyvtárban.

Néhány kérdésben azonban, amelyek az isko-
lai könyvtár speciális helyzetébõl és pedagógiai
tennivalóiból fakadó kérdések, problémák, mód-
szertani stratégiák, ez a tanfolyam, jellegénél
fogva, nem tudott és nem is volt feladata választ
adni. Ezeket a kérdéseimet egy kedves, a Veres
Pálné Gimnáziumból – ahol érettségiztem annak
idején – ismert könyvtárostanár kollégámnak
tettem fel, aki olyan lelkesen és hozzáértõen
tanított meg arra, mit is jelent könyvtárosként
tanítani, mit jelent könyvtárhasználati órákat,
könyvtári szakórákat tartani, hogy úgy éreztem,
most egy újabb egyetemi szak tudásanyagát adta
át nekem. Magabiztossá váltam abban, mit is
kell tennem a könyvtárhasználati órákon, tud-
tam, mire és miként kell megtanítanom az isko-
lámba, a könyvtáramba járó gyerekeket.

Konzultációinkon minden fontos kérdést végig-
beszélgettünk, sõt elhívott egy kis csoportba is, ahol
más könyvtárostanár kollégákkal együtt megbeszél-
tük a felmerülõ problémákat. A Berzsenyi Dániel
Gimnázium könyvtárában látott vendégül minket
Bondor Erika. Ezek a beszélgetések számomra
szintén nagyon hasznosak voltak. Tovább fejlõdött
könyvtárostanári látásmódom, gyakorlatomat össze
tudtam vetni más, a pályán tevékenykedõ kollégá-
kéval. Mindaddig tartott ez a konzultáció, amíg

Erikát megválasztották a Könytárostanárok Egye-
sületének elnökévé, s akkor már ideje nem maradt
folytatni a megbeszéléseket.

Idõközben Hock Zsuzsa is felkeresett levél-
ben, és kérte, hogy vegyek részt a könyvtáros-
tanárok etikai kódexének összeállításában. Ezt
igazán nagy örömmel fogadtam. Szép munka
volt, s emellett élmény volt a nagy tapasztalattal
és tudással rendelkezõ kollégák emberi értékei-
nek közvetlen közelbõl való megismerése is.
Ugyanakkor jól esett az a kollegiális hozzáállás,
mellyel egyenrangú partnerként viszonyult Zsu-
zsa hozzám, aki a pedagógus pályán ugyan már
hosszú idõt, de a könyvtáros pályán még csak
rövid múltat tudhattam a hátam mögött.

Úgy éreztem, hogy ez így nagyon szép lehe-
tõség számomra, itt megtalálom pedagógus lé-

A MATARKA adatbázis és szolgáltatás keretében ma-
gyar folyóiratok tartalomjegyzékeit dolgozza fel immár
több mint húsz magyar könyvtár és folyóirat-szerkesztõ-
ség. Az adatok a szerzõk és címek szavai szerint keres-
hetõk, illetve a teljes tartalomjegyzékek böngészhetõk.

Az adatbázis átlagosan havi tízezer címmel bõvül, és
ma már 510 folyóirat mintegy 375 ezer cikkcíme keres-
hetõ benne.

A cikkek körülbelül 15%-a, pillanatnyilag 54 ezer cikk
teljes szöveggel, kattintással közvetlenül elérhetõ. A
maradék 85% csak nyomtatásban található meg külön-
bözõ könyvtárak raktárainak mélyén. Ezért a MATARKA
február közepén beindította a cikkmásolat-küldõ szolgál-
tatást, ami azt jelenti, hogy az érdeklõdõ felhasználó a
kívánt cikk(ek)et a honlapon keresztül postán másolat-
ként megrendelheti. (A másolat személyesen is átvehetõ
az Országos Széchényi Könyvtárban, de ez inkább a
budapestieknek ajánlható.)

A szolgáltatás igénybevételéhez a kérõ személynek
ki kell töltenie egy ûrlapot saját adataival és el kell fo-
gadnia a feltételeket. Miután kérését on-line elküldte –
természetesen a kért cikkek listájával –, a matarka@uni-
miskolc.hu automatikus értesítést kap és egy szintén au-
tomatikus megerõsítést kérõ e-mailt küld vissza a meg-
adott e-mail címre.

Ha a felhasználó kérését valóban komolyan gondol-
ta, akkor válaszolnia kell erre az e-mailre, amelyet most
már nemcsak a MATARKA kap meg, hanem az Országos
Széchényi Könyvtár Olvasó- és Tájékoztató Szolgálatának rep-
rográfiai csoportja is, és õk térítés ellenében a kért cikket
fénymásolatként vagy CD-n, postán utánvéttel elküldik.

(Forrás: Katalist, Burmeister Erzsébet)
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tem kibontakozását, szépen ívelt pályám ezen a
vonalon. Egészen a 2006-os õszi tanévkezdés ide-
jéig. Akkor azonban hirtelen fordulat, mondha-
tom azt is, törés állt be ezen az íven…

Az történt ugyanis, hogy országos intézkedés
nyomán iskolánkban is három személy leépíté-
sét kellett megvalósítani. Nagy gondban volt az
iskolavezetés, kit küldjenek el, kinek mondják
azt, hogy nem fér bele a finanszírozási keretbe.
Bonyolította a helyzetet az is, hogy új igazgató
került éppen akkor az iskola élére. Emiatt még
nagyobb volt a bizonytalanság, az egész nyár
ebben a homályban telt el. Több kollégámtól
kaptam aggódó telefonokat, mit tudok a szemé-
lyi döntésekrõl. Nem tudtam semmit. Amikor
augusztus végén elõször kellett bemenni az is-
kolába, abban már reménykedni mertem, hogy
talán nem én vagyok az egyike annak a három-
nak, akit el kellett bocsátani. De arról még hal-
vány sejtésem se volt, mit kell majd tennem.
Mígnem az új igazgató és a helyettes sorra mind-
annyiunkat behívott az irodájába és megbeszél-
tük az új tanév beosztásait.

Amikor énrám került a sor, a következõket
mondta nagy szeretettel – és ezt valóban így érez-
tem! – az igazgatóhelyettes: „Két kolléga is ki-
fejezetten kérte, hogy légy olyan szíves te elvál-
lalni az õ osztályukba járó napközis gyerekek
délutáni tanulásának vezetését. Nem kell a teljes
délutánt velük töltened, mert tudjuk, hogy a
könyvtár is fontos a számodra, de kifejezetten
kérték, hogy a tanulási idõ alatt te foglalkozz a
csoportjukkal. Nincs más, akire szívesebben bíz-
nák a gyerekeiket.”

S én elvállaltam ezt a feladatot. Tudtam, hogy
nagy dilemma volt, mi legyen a könyvtárral. Az
már a tavalyi esztendõ vége felé is fel-felröppent
(egyes, a könyvtárat kevésbé értékelõ kollégák
szájából), hogy legegyszerûbben még a könyv-
tárat lehetne nélkülözni. Azt is tudtam, hogy a
kollégáim többsége tisztel, becsüli a munkámat,
a hozzáállásomat, lelkiismeretességemet, talán
személyemet is. Ezért sokat küzdöttek azért, hogy
ne engem kelljen elküldeni a miniszteri rendel-
kezés kapcsán. Ez volt annak az ára, hogy ne
kerüljek az utcára.

Most aztán – mivel átépítés miatt ebben a
tanévben délelõtt egy osztály foglalja el a ter-
met, délután pedig a napközis csoport van a
könyvtárban – gyakorlatilag  (kivéve másfél óra
déli kölcsönzési idõt) az iskolánk gyönyörû
könyvtára ennek a csoportnak a „birtokává” vált.
Õk valóban otthon érzik magukat, olyannyira,
hogy másokat szinte be sem eresztenek a könyv-
tárba mondván, az az õ termük. A többiek na-
gyon ritkán nyitják ránk az ajtót, volt olyan,
tavaly rendszeresen könyvtárba járó gyerekem,
nem is kevés, aki novemberben mert elõször
bekukkantani, mert azt hitte, az idén nem is
mûködik a könyvtár. Bár ezt senki nem mondta,
sõt hirdettem az iskolában, hogy délben minden-
kit szeretettel fogadok.

Megszûntek azonban a délutáni kutatómun-
kák, nagy bánatomra. Délelõtt nincs alkalom
könyvtárhasználati órát tartani. Az ott tanuló ne-
gyedikeseket sajnálom minduntalan teremcseré-
re kérni, mikor amúgy sem a saját termükben
tanulnak. Pedig csak ez lehetne az egyetlen mód
arra, hogy más osztályok bejuthassanak a könyv-
tárba. Ezt a lehetõséget egyébként használjuk,
de csak akkor, ha a szaktanár kifejezetten kéri a
könyvtári órát valamilyen speciális ismeretszer-
zés céljából. Mivel zárjam ezt a visszatekintést?

Megtanultam életem folyamán, hogy mindent
el tudjak fogadni, tudjak bõvelkedni és tudjak
szûkölködni. Találjam meg a számomra kelle-
metlen helyzetek jó oldalait. Most annak örülök,
hogy volt néhány esztendõ, amikor tehettem azt,
amit igazán élveztem, volt olyan életszakaszom,
amiben örömömet leltem. Szurkolok azokért, akik
most kezdik a pályájukat és arra a gyönyörû útra
teszik a lábukat, hogy gyermekeknek meg akar-
ják mutatni, mennyi szépség és gyönyörûség van
a teremtett világban, többek között a könyvek-
ben leírva is. (L E)

A Magyar Fürdõalmanachból: a pöstyéni fürdõ

a XIX. században. (Szemle rovatunk, 33. oldal)
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Kérdések és válaszok
a NAVA-ról

Mi a NAVA?

A Nemzeti Audiovizuális Archívum (NAVA)
feladata a magyar mûsorszolgáltatói köteles-
példányok összegyûjtése, megõrzése és kezelé-
se: az intézmény tárolja, feldolgozza és vissza-
kereshetõvé teszi az országos földfelszíni terjesz-
tésû televízió- és rádióadók magyar gyártású és
magyar vonatkozású mûsorait.
Mit szolgáltat?

Az intézmény alapszolgáltatása, hogy gyûjte-
ményéhez on-line hozzáférést biztosít úgyneve-
zett NAVA-pontokon keresztül. NAVA-pontok
magyarországi könyvtárak, oktatási tevékenysé-
get folytató intézmények, muzeális intézmé-
nyek, kép- és hangarchívumok lehetnek – a
NAVA-ban tárolt mûsorszámok az ezekben
az intézményekben elhelyezett számítógépe-
ken tekinthetõk, illetve hallgathatók meg,
oktatás és kutatás céljából.
Mi a különbség a

NAVA és az NDA

között?

A NAVA a
magyar audiovi-
zuális kötelespél-
dány archívum,
míg az NDA az
interneten elérhe-
tõ magyar nyelvû
és magyar vonat-
kozású kulturális
tartalmakat (pl.
virtuális könyvtá-
rak, múzeumok,
archívumok stb.
digitális doku-
mentumait) kata-
logizálja, s egy
közös keresõfelü-
leten közvetlenül
teszi azokat elér-
hetõvé.

Mekkora az állománya jelenleg?

Ma megközelítõleg harmincezer órányi mû-
sort tartalmaz.
Miként mûködik?

A NAVA teljes egészében digitális rendszer,
szerverei ún. kollokációs központban helyezked-
nek el, a feldolgozói, illetve szakmai munka a
Millenáris parkban található NAVA-irodában fo-
lyik. A NAVA a teljes 24 órás mûsorfolyamot
digitálisan rögzíti, és ebbõl válogatják ki a mun-
katársak a feldolgozandó mûsormennyiséget, azaz
a törvény által meghatározott kötelespéldányt. A
formátumok kiválasztásánál alapelv, hogy az
elérhetõ minõség kövesse a mindenkori mûsor-
szórás által biztosított sugárzási minõséget, illet-
ve tegye lehetõvé az internetszolgáltatók által
széles körben biztosított sebességen történõ szol-
gáltatást. A NAVA követi a nemzetközi (lehetõ-
ség szerint nyílt) szabványokat, ajánlásokat, kez-
deményezéseket, így lehetõvé teszi a más archí-
vumokhoz való egyszerû kapcsolódást.
Folyamatos-e az anyagátadás a közszolgálati mé-

diumoktól?
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A NAVA gyûjtõkörébe tartozó csatornák a
kötelespéldány mûsorokhoz tartozó és a NAVA
törvény által elõírt metaadatokat adják át a NAVA
feldolgozó munkatársainak. Az anyagok rögzítését
a NAVA maga végzi.
Mi a helyzet a kereskedelmiekkel? Kapnak tõlük

mûsorokat?

Az audiovizuális kötelespéldányt a NAVA köz-
vetlenül a mûsorszórásból rögzíti a kereskedelmi
csatornák esetében is.
Van-e fennakadás akár az egyik, akár a másik tí-

pusnál? Hogy lehet megszüntetni, ha van?

A mûsorok rögzítését a NAVA 24 órában vég-
zi. Ha ez technikai akadályok miatt vagy egyéb
okból nem lehetséges, a mûsorszámot a mûsor-
szolgáltató a NAVA felszólítására legkésõbb hat-
van napon belül külön hordozón köteles rendelke-
zésre bocsátani.
Milyen szerepet szánnak a könyvtáraknak a tárolt

anyag közvetítésében?

A nyilvános szolgáltatást nyújtó könyvtárak az
egyik kiemelt célcsoportja a NAVA-nak. A szer-
zõi jogi törvény ugyanis a könyvtárak számára biz-
tosítja a szabad hozzáférés lehetõségét oktatás és
kutatás céljából zárt, dedikált hálózaton keresztül.
Milyen módon kapcsolódhatnak a könyvtárak a

NAVA-hoz?

A Nemzeti Audiovizuális Archívum anyaga-
ihoz külsõ elérési pontokról is hozzá lehet férni.
Ezek az ún. NAVA-pontok, amelyek on-line re-
gisztrációt és egy nyilatkozat cégszerû aláírását
követõen engedélyezett hozzáférést kaphatnak az
archívumban található kép- és hanganyagokhoz,
amennyiben könyvtári szolgáltatás keretein be-
lül oktatási és kutatási célból kívánják dedikált
hálózaton keresztül megjeleníteni a NAVA gyûj-
teményét. NAVA-pontokká válhatnak nyilvános

szolgáltatásokat nyújtó könyvtárak, iskolai okta-

tás célját szolgáló intézmények, muzeális intéz-
mények, levéltárak, valamint kép- és hangarchí-
vumok.
Hogyan népszerûsítik a szolgáltatást részben a

„közvetítõk”, részben a használók körében?

A honlap átalakításával a már mûködõ NAVA-
pontok számára külön felületet, fórumot biztosí-
tunk a könnyebb és közvetlenebb kommunikáció
és segítségnyújtás érdekében.

Szóróanyagot készítettünk az aktív NAVA-pont-
jaink számára, amelyen keresztül felhívhatják a
látogatók, felhasználók, hallgatók figyelmét az in-
tézményen belül mûködõ térítésmentes szolgálta-
tásra, amelyet a NAVA biztosít.

További információk, regisztráció: www.
nava.hu
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Järvenpää és Vác város
könyvtárainak
együttmûködése

2004 októberében ünnepelte a váci Katona La-
jos Városi Könyvtár alapításának századik év-
fordulóját. A városháza tanácstermében rende-
zett konferencián részt vett a két testvérvárosunk
küldöttsége, Ipolyság és Järvenpää könyvtárának
vezetõi, köszöntve az intézményt. Az ipolysági
könyvtárral 2001 óta szinte havi munkakapcso-
lat áll fent, gyakoriak a közös rendezvények. Az
elmúlt években a Nemzeti Kulturális Alap
Könyvtári Szakmai Kollégiuma három alkalom-
mal is támogatta a szakmai és kulturális együtt-
mûködést, közel kétmillió forintot lehetett fel-
használni e jelentõs tevékenységre, beleszámít-
va a városi önrészes pénzügyi kereteket.

Finnországi testvérvárosunk könyvtárával – a
nagy távolság miatt – eddig csupán erre az egy
találkozásra került sor. 2007 elején azonban meg-
hívás érkezett Järvenpää várostól, hogy a kultu-
rális kapcsolatok elõrelépése érdekében a váci
városi könyvtár küldöttsége vegyen részt az ot-
tani könyvtár alapításának hetvenötödik évfor-
dulóján. A rendezvényen a város köszöntötte két
intézményét, a városi könyvtárat és a hatvan-
éves munkásfõiskolát. A könyvtár kettõs évfor-
dulót ünnepelt: alapításának hetvenötödik és az
új könyvtár épületének huszadik évét.

A kiemelkedõ városi program két részbõl állt,
elõször a Järvenpää Házban, a Sibelius Terem-
ben Erkki Kukkonen úr, a város polgármestere
köszöntötte az ünnepelt intézményeket, majd
hosszú kulturális program következett. Híven a
város zenei múltjához jazz-zenekar lépett fel; a
fõiskola diákjai adtak elõ zenés, táncos darabo-
kat; a könyvrõl, könyvtárról szóló monológok
hangzottak el, melyeket énekkar követett. A leg-
nagyobb sikert a könyvtáros kollégák fellépése
hozta, akik a mindennapi munkát kifigurázva
énekes, táncos mûsort mutattak be. Nem lehet
szóban visszaadni azt az élményt, amit a közön-
ség láthatott a színpadon, például a szájukban
rózsával imitálták a 9 és 1/2 hét címû film zené-

jére az olvasócsábítás pantomimját, vagy a le-
robbant számítógéppel való kínlódást.

A program után a könyvtár épületében került
sor a fogadásra, amelyen több mint kétszázan
vettek részt. Itt Tuula Pulkkinen igazgatónõ kö-
szönte meg az ünneplést, és sor került a testvér-
városi intézmények képviselõinek beszédeire is.
Mándli Gyula igazgató köszöntötte Vác város
nevében az ünneplõ intézményeket és adta át a
város és a könyvtár ajándékait. A beszédet Elsõ

József tolmácsolta finn nyelven, az egyetlen
magyar származású järvenpää-i polgár, aki nap-
közben az idegenvezetõnk is volt. Az utolsó
mondatot az igazgató igyekezett finn nyelven
felolvasni, ami nagy tapsot és nagy nevetést
váltott ki, igazolva, hogy a finnek udvarias és
kedves nép, megbecsülik a jószándékot. Ezt
követõen az észt testvérváros, Jõgeva könyvtá-
rának küldöttje mondott köszöntõt és adott át
ajándékot.

A váci vendégeket már az ünnepi program
elején bemutatták a város polgármesterének, majd
a fogadás keretében Erkki Kukkonen úr érdeklõ-
dött a két intézmény közös terveirõl, megjegyez-
ve, hogy jól ismeri a váci városi könyvtárat. Hogy
a testvérváros mennyire fontosnak tartja és ápol-
ja a kapcsolattartást, jelezte az, hogy a vendége-
ket bemutatták Marju Taurula asszonynak, az
ottani mûvelõdési osztály vezetõjének és Leena

Ritala asszonynak, aki a város külkapcsolatai-
nak ügyvivõje. Mindketten érdeklõdtek, hogy a
két könyvtár milyen megállapodást kötött az itt-
lét folyamán, hiszen a programban szerepelt az
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együttmûködés hivatalossá tétele is. Tegyük
hozzá, hogy az érdeklõdés nem formális jellegû
volt, tényleg fontosnak és hasznosnak tekintik
Vác és Järvenpää kulturális együttmûködését.

Már a kiérkezés napjának estéjén, a szállás
elfoglalása után, testvérvárosunk könyvtárának
bemutatása volt a program. Több órát töltöttünk
a szakmai munka és a pénzügyi helyzet megis-
merésével. A város hatalmas pénzügyi lehetõsé-
geket biztosít könyvtárának, példát vehetünk
mûködési körülményeikrõl, felszereltségükrõl.

Egységes integrált számítógépes rendszer mû-
ködik, amelyet az ország minden könyvtára hasz-
nál – tehát könnyû a használat az olvasóknak és
a könyvtárosoknak egyaránt a munkában. A belsõ
hálózatnak van önkiszolgáló része is, itt az olva-
sók maguk kölcsönöznek; visszaadhatják a ki-
vitt dokumentumokat, ha nem akarnak könyvtá-
rossal beszélgetni, a teljes szolgáltatást megold-
hatják önkiszolgáló rendszerben. Ottlétünk min-
den napján megfordultunk a városi könyvtárban,
állandóan tele volt olvasókkal (sokan családos-
tul járnak a könyvtárba), s láthattuk a használat
különbözõ formáit. Az internetszolgáltatás ingye-
nes, csak a használati idõ limitált, hogy ne fog-
lalhasson le sokáig gépet egy olvasó. Hatalmas
alapterülete van a könyvtárnak, zárható (zajmen-
tes) szobák találhatók a közös munkához, kor-
szerû a világítás. A könyvtár raktári területe az
épület alatt megközelíti a teljes olvasói alapterü-
letet, ami tömör raktárként mûködik, így több-
szöröse a nyílt polcrendszernek.

Gyönyörû gyermekkönyvtári részleg is van
benne, külön foglalkoztató szobával, bábszínház-
zal (ez szinte mindenhol megtalálható) – a gyer-
mekek láthatóan nagyon fontosak a finn társada-
lom számára.

A könyvtár részese egy négy intézménybõl
álló könyvtári szervezetnek, amelyek megálla-
podtak, hogy gyûjteményük egy-egy kiemelt
területén teljes beszerzést biztosítanak és vállal-
ják a többieknek az átkölcsönzést. Järvenpää
esetében a zenei gyûjtemény a meghatározó,

lévén hogy Sibelius egykori otthonaként zenei
központ gyanánt mûködik, ahol a komolyzene, a
jazz a város mindennapi életének része.

A második napon reggel a keravai Városi
Könyvtár megtekintésére indultunk vonattal –
ami tiszta, kulturált és meleg volt –, és húszper-
ces utazás után a szakadó hóesésben egy hatal-
mas könyvtárban találtuk magunkat. Modern
épület, óriási alapterület (eleve könyvtárnak ter-
vezve), amelyben a városi könyvtár és a mellette
fekvõ fõiskola könyvtára van elhelyezve. Telje-
sen számítógépesítve minden, ahol az olvasó még

A túloldalon: finn szélmalom (ott volt tél...)

Jobbra: Tuula Pulkkinen átveszi Vác város

és a Katona Lajos Városi Könyvtár ajándékát

az évfordulós ünnepségen.

Alul: a järvenpää-i könyvtár épülete

és központi tere.
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zárás idején is le tudja adni a visszavitt könyve-
ket az épület elõterében kialakított ablakon át. A
számítógépes rendszer igazolja a visszavételt, és
a futószalag kódok szerint szétosztja a könyve-
ket ládákba, ahonnét a könyvtárosoknak csak
polcra kell rakniuk. (Alapár: ötvenezer euró!)

Délután a tuusulai (mindkettõ közepes nagy-
ságú város Järvenpää és Helsinki között) Városi
Könyvtárat tekintettük meg, amelyet a buszpá-
lyaudvar épületébõl alakítottak át, de tökéletes
könyvtár benyomását kelti. A mûködtetési rend-
szere hasonló az elõzõ kettõhöz, azonos számí-
tógéprendszer, azonos program, aki egy könyv-
tárban járt, mindenhol ugyanazt a mûködési
gyakorlatot tapasztalhatja. A berendezés korsze-
rû, alapterülete hatalmas, belépve a könyvtárba
egyszerûen jól érzi magát az ember. Az emele-
ten található a kézikönyvtár, egyik sarkában a
teljes önkormányzati dokumentáció, amelyet
bárki használhat – mindez könyvtárosi felügye-
let nélkül.

A könyvtár bibliobuszt is üzemeltet, amelyet
a többi könyvtár igénybe vehet és kérheti, hogy
a városában hetente egyszer álljon meg az olva-
sók rendelkezésére. Ez a szolgáltatás évi egy-
millió forint feletti összegbe kerül az igénylõ vá-
rosoknak.

Mindhárom könyvtárban az épület elején he-
lyezték el a folyóirat-olvasó helyiségét (helyisé-
geit), melye(ke)t a könyvtári nyitva tartástól füg-

getlenül lehet hasz-
nálni, annál hosz-
szabb nyitvatartási
idõben. Hétköznap
délelõtt tele volt
emberekkel.

 „Finnország
az elsõ skandináv
állam, ahol már
1928-ban köz-
könyvtári törvényt
alkottak, melyet
többször módosí-
tottak, de alapel-
vei példamutató-
ak: A könyvtári és
információs szol-
gáltatások biztosí-
tása helyhatósági
kötelezettség; a
könyvtár a helyi

A keravai könyvtár központi kiszolgáló pultja, háttérben

az automatával.

Középen: a tuusulai könyvtár épülete, lent:

a tuusulai könyvtár kézikönyvtára.



  Könyvtári Levelezõ/lap • 2007. március • 27

alapszolgáltatások egyike; a könyvtárhasználat
és a kölcsönzés a könyvtári tagok számára in-
gyenes.”

Nem árulok el titkot, ha elmondom, hogy csak
irigykedni tudtunk a három megtekintett könyv-
tár lehetõségei láttán, amelyek messze megha-
ladják a magyar városi könyvtárak helyzetét.
Noha Finnország rendkívül drága ország, a pénz-
ügyi arányokban ez nem jelenik meg. Järvenpää
és Vác hasonló nagyságú, lakosú város, tehát a
lehetõségek hasonlóak lehetnének. Néhány sok-
koló szám, a mûködés bemutatásához (egy eurót
250 forintként átszámolva): A könyvtár teljes
költségvetése nagyjából azonos létszám mellett
391 millió / nálunk 95 millió Ft. Állománygya-
rapítási keret 54 millió / nálunk 12 millió Ft.
Egy könyv átlagára náluk 8 ezer, nálunk 3 ezer
Ft, de a kötésük klasszisokkal jobb. Költségve-
tésükbõl százmillió forintnyi keretet használnak
fel az épület mûködtetésére és karbantartására,
nálunk ez pár millió forintot jelent. Fontos mo-
mentum a mûködésben – a teljes költségvetés
40%-át biztosítja a helyi önkormányzat, 60%-át
pedig az állam adja!

A hivatalos létszámon felül vannak rendsze-
resen gyakornokok s más ideiglenes dolgozók,
akiknek a könyvtár nem fizet munkabért. (Az
USA-ban és egyre
több európai or-
szágban nyugdíjas
értelmiségiek jár-
nak be ingyen dol-
gozni a közkönyv-
tárakba, ahol a ki-
segítõ munkájukért
társadalmi köz-
megbecsülést érde-
melnek ki.)

Ami a szá-
munkra a legin-
kább – sajnos –
szokatlan volt, az
az emberek bizal-
ma egymás iránt, a
mûködõ rendszer
iránt, ahol fel sem
merülhet sanda
szándék. Az olva-

sók nem lopnak könyvet, nem tépnek ki oldala-
kat újságokból, könyvekbõl – mert nem szabad,
tehát nem is teszik. A társadalom szabályait az
õslakosok betartják csakúgy, mint a bevándor-
lók.

Kerava könyvtárépülete.

Lent: a järvenpää-i könyvtár hangtára.
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Az irodalom, a zene
és a helytörténet
kiemelt szerepe az
együttmûködésben

Az együttmûködési megállapo-
dásunk három központi területre
terjed ki a következõ idõszakban:
a mai magyar irodalom beszerzé-
se, a zenei gyûjtemények fejlesz-
tése és a helytörténeti dokumentu-
mok kölcsönös cseréje.

1. A legújabban kiadott mai ma-
gyar irodalom beszerzésében való
együttmûködés, melyhez nehéz hoz-
zájutni Finnországban. A város
könyvtárában megtalálható minden
betelepült náció saját irodalma, pl.
afrikai országokból, Japánból is te-
lepedtek le emberek, akik anyanyelv-
ükön olvashatnak szépirodalmat, me-
sekönyveket. A magyar irodalmat
reprezentáló mai fiatal szerzõk mû-
veibõl fogunk nyújtani választékot,
a järvenpää-i könyvtár pedig finn
nyelvû irodalmat ad cserébe.

2. Mindkét városban kiemelt
szerepet kapnak a zenei élet ese-
ményei, a zenei oktatás. A könyv-
tárak hangsúlyosabban gyûjtik a
két nemzet zenei életére vonatko-
zó zenei dokumentumokat, hang-
lemezeket, cédéket, dévédéket, és
rendszeresen cserélnek egymással
ilyen jellegû mûveket.

3. A két testvérváros könyvtára
kölcsönösen lehetõvé teszi, hogy a
városok polgárai megtalálják a
gyûjteményükben a másik telepü-
lésre vonatkozó helyismereti irodal-
mat, dokumentumokat. Ezért köte-
lezettséget vállalnak a történeti múl-
tat bemutató dokumentumok cseré-
jére, útikönyvek, tájékoztatók, képes-
lapok és fényképek biztosítására.

Tuusula, kölcsönzõpult.

A järvenpää-i gyerekkönyvtár.

és meseszobája.
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Úti cél: Európa

Az Ír Nemzeti Galéria
tematikus kiállításai

és azok dokumentálása
(ARTseARCH adatbázis)

1. Utazások Turnerrel (1775–1851)
Egy nagy festõ dokumentációs

technikája, jegyzetek és jelzetek

Az Ír Nemzeti Galéria, az alapítványtevõ és aján-
dékozó rendelkezése értelmében, minden évben egy
teljes hónapra kiállítja Joseph Mallord William
Turner angol festõ akvarelljeit, nyomatait és met-
szeteit. Vaughan Bequest mecénás és mûgyûjtõ
1900-ban megfelezte gyûjteményét Dublin és Edin-
burgh között, többek között 31 vízfestményt, nyo-
matokat és metszeteket ajándékozva az Ír Nemzeti
Galériának. Ezek mellett az idei tárlaton bemutat-
ták a galéria újabb szerzeményeit is, továbbá szá-
mos metszetet, nyomatot, Turner vázlatfüzeteinek
egyikét-másikát, valamint néhány kortárs mûvész
ábrázolását arról, ahogyan õk látták a mestert, a
katalógus szerint ötvenre növelve a kiállított tár-
gyak számát.

A 2006. évi kiállítás központi tematikája az

utazás kérdésköre volt. Turner életében az uta-
zás életforma, élménygyûjtés és állandó megbí-
zásokat is biztosító, fontos, sõt meghatározó je-
lentõségû tevékenység volt. A Royal Academy
kiállításainak évadzárása adta meg számára a jelet
május elején, ekkor felkerekedett, és egészen a
késõ õszig (az októberi esõkig) járta a világot.
1790 és 1840 között több mint 56 nagyobb uta-
zást tett belföldön és Európa számára kedves vi-
dékein. A napóleoni háborúk miatt az 1790-es
években fõleg a brit szigeten utazgatott, különö-
sen szerette Skóciát és a walesi tartományokat.
Ebbõl ad ízelítõt a kiállítás néhány kivételesen
gyönyörû akvarellje, így Edinburgh látképe a vár-
ral. Már ezeken a korai képeken is látszik, hogy
célja nem a látvány másolása volt, sokkal in-
kább a színek és a hangulatok visszaadása, sze-
mélyes élményeit, érzelmeit jelenítve meg. Ez
fontos és jelentõs ábrázolásbeli változás volt kor-
társaihoz és elõdeihez képest.

Utazásait, képi élményeit szorgalmasan do-
kumentálta, késõbb ezeket használta fel a kiadói
megrendelésekhez.

Könyvtártörténeti kiállítás.

Könyvbeadó ablak.

Tuusula könyvtárának épülete.

A szakmai program mellett megtekintettük az
1,5 km széles és 8 km hosszú Tuusulanjärvi
(Tuusula-tó) partjának jeles múzeumait, a Lotta
Múzeumot (világháborús emlékhely, a veteránok
kirándulásának célpontja), Pekka Holonen festõ-
mûvész lakóházát, amelyben emlékmúzeumot
rendeztek be. A tó környéke a huszadik századi
finn kultúrtörténetben jelentõs szerepet játszik,
írók, zeneszerzõk építettek házakat és telepedtek
le e csendes-békés vidéken. Itt töltötte életének
utolsó éveit a nagy finn író, Aleksis Kivi, itt
lakott Juhani Aho író, J. A. Erkko költõ és itt élt
Jean Sibelius zeneszerzõ Ainolában.

(Nagyobb képanyag található a www.vacon
line.hu/vilagjaro címen, ahol két kisebb össze-
foglaló jelent meg!)

Mándli Gyula

Fotók: Jansson Timo, Mándli Gyula
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Waterloo után elhárultak az akadályok, sokat
és szenvedélyesen utazgatott Európában. Legfon-
tosabb úti célja Svájc volt, ehhez a tájhoz igaz,
mély szeretet fûzte, és egészen addig, míg az
öregség otthon nem marasztalta, ha csak tehette,
ellátogatott szeretett hegyeihez, de szívesen utaz-
gatott Hollandiában, a német fejedelemségekben,
Luxemburgban, Dániában. Járt Franciaországban,
Olaszországban, de felkereste Csehországot,
Ausztriát is. Egyik gyönyörû képén az Inn és a
Duna találkozását örökítette meg Passaunál. Ér-
dekes módon sokkal kevésbé vonzódott az ak-
kor oly divatos úti célokhoz, mint Spanyolor-
szág, a Szentföld vagy Kis-Ázsia tájai.

Utazásait gondosan elõkészítette, forrásokat
bújva, adatokat gyûjtve és értékelve, többek
között például John Murray Utazási kézikönyvét
is szorgalmasan tanulmányozta. Zsebében min-
dig ott volt a jól kezelhetõ méretû vázlatfüzet,
amelyben a ceruzarajzok mellett úti feljegyzé-
sek, kronológiák és praktikus információk is
helyet kaptak, egészen különös módszerrel,
gyorsírásszerû jelzeteléssel örökítve meg egyéb,
a festés, a megfesthetõség szempontjából szá-
mára fontos adatokat, körülményeket, színekre,
hangulatokra való utalásokat. Egyik kortársa,
John Ruskin (1819–1900) külön figyelmet szen-
telt vázlatainak, sajátos és érdekes „szín-emlé-
keztetõ rendszerét” emelve ki. 1813-ban egy új-
ságíró, Cyrus Redding, Devonban tanúja volt
Turner vázlatkészítésének, s így fogalmazott: „a
ceruzavázlatok sokkal inkább emlékeztetnek egy
sajátságos gyorsírásra, mint kézi rajzra. […] A
grafikus memória megerõsítését szolgálják.”
Ezzel a technikával lehetõvé vált, hogy akár évek
múlva is pontosan felidézze a látottakat. 1843-
ban William Lake Price egy gõzhajó fedélzetén
tanulmányozhatta Turner technikáját, amint egy
miniatûr vázlatfüzetbe örökítette meg önmaga
számára a Comói-tó szépséges, hegyekkel borított
katlanának fontosabb vonulatait és látta el jelzé-
sekkel a színekre vonatkozóan, húsz-harminc ár-
nyalatot is feltüntetve. A kiállított vázlatfüzetek ebbe
is betekintést engednek. Készített magának egy
egyszerû, kisméretû, könnyen hordozható palettát
is, ha hosszabb ideig tartózkodott egy helyen, váz-
lattekercsein már színes formában, nagyobb for-
mátumban is megörökítette a látottakat.

Vázlatfüzetei egész életén át hûséges társai
voltak, jelentõségük a festõ életmûvében nem
becsülhetõ túl. Kortársai feljegyezték, hogy mi-

lyen fontosságot tulajdonított a személyes be-
nyomásoknak, a helyszín felkeresésének stb., de
az egyszer elkészített vázlatból dolgozott, nem
igazodott a változásokhoz, és évtizedek múltán
is ehhez a belsõ képhez ragaszkodott. Kevés levél
maradt utána, nem vezetett hagyományos napló-
kat sem, de a vázlatfüzetekbõl sok minden – a
körülményekre utaló adat – rekonstruálható.
Találunk szöveges összefoglalókat csakúgy, mint
utazási terveket, utazási kézikönyvekbõl kigyûj-
tött adatokat, távolságokat lehetséges tartózko-
dási pontokkal, idõzítéssel, a tartózkodás becsült
idõigényével. Gyakran találunk a vázlatokon
dátumot is, bár ebben nem volt következetes. Az
elsõ (cím) oldalon rendszerint feltüntette a na-
gyobb tájegységet és az utazás idõpontját, pl.
„Rajnai utazások, 1817.”, vagy „Milánótól Ve-
lencéig”, „Utazások a Szajnán (1834/35)”. Há-
romszáz ilyen vázlatfüzet maradt fenn több, mint
tízezer vázlattal.

Ezekhez nyúlt vissza ihletért és memóriája
támogatása érdekében az otthoni munkás hóna-
pokban, amelyeket október és április között
mûtermében, a nyomdában, illetve a metszõmû-
helyben töltött. Keményen dolgozott egész éle-
tében, szinte hivatalnoki figyelemmel. Nem by-
roni romantikus alkat volt, s bár kortársa, John
Constable dicséri szárnyaló szellemét a Royal
Academy egyik vacsoráján találkozva, Delacroix-
ra kifejezetten rossz benyomást tett. Mint írja
csalódottan: „kifejezetten unalmas ember, inkább
egy farmerre, mint mûvészre emlékeztet nagy
cipõjében, rosszul szabott ruhájában, ügyetlen
beszédével és nyers modorával”. Szó, ami szó,
nem volt elegáns jelenség, és élete végéig meg-
õrizte „cockney” (tanulatlan angol) akcentusát.
Képei azonban személyével ellentétben légiesen
könnyûek és lágyak, színei romantikusan túlzó-
ak, a fények és árnyak csodálatos játékát közve-
títve és elõlegezve meg, amit a század második
felében azután az impresszionistáknál látunk
viszont. Kedvelt technikája az akvarell volt, olyan
gyönyörû sárgás, narancsos árnyálatokat, mint õ
varázsolt a képekre, nem nagyon lehet látni.
Kortársai incselkedése szerint „leginkább mus-
tárral és tojássárgájával szeretett festeni”, hab-
könnyû árnyalatokkal érzékeltetve a mélysége-
ket és magasságokat. Képeinek nagy részét ké-
sõbb elkészítette és közreadta metszet formájá-
ban is, hogy nagyobb közönséget tudjon szol-
gálni és megérinteni.
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Kevés olajképe van közforgalomban, pedig
akkorra már „Az olajfestéket, hogy a festõ

könnyen fessen, / Feltalálta a jeles Jan van Eyck

mester” – tudjuk meg Jan Baptist Cobert (Ant-
werpen, 1566–1628) Az olajfestés feltalálása

címû képének szöveges kommentárjából (1580–
1590), ami a Budapesti Szépmûvészi Múzeum
kiállításán volt látható. Humora az évszázadok
távlatából is elszórakoztat. (Kép a képben, mû-
vész és közönség öt évszázad grafikus mûvésze-
tében Burgkmairtól Picassóig. Szépmûvészeti
Múzeum idõszakos kiállítása, 2005–2006.)

Kortársait is lenyûgözte különleges idõjárás-
ábrázoló képessége. Utazásai alkalmával gyak-
ran találkozott félelmetes természeti jelenségek-
kel, s megörökítette a természet erõivel dacoló
embert, aki szembeszáll a fergeteggel, hóvihar-
ral, záporral, forgószéllel. Számára az utazás
kevésbé romantikus, inkább kihívás jellegû. Tré-
fásan el is keresztelték Mr. Avalanche Jen-
kinsonnak (Jenkinson Lavina úrnak).

Élete elsõ szakaszában tanúja és részese volt
az utazás egy lassúbb, szemlélõdésre lehetõséget
kínáló formájának, ló vontatta eszközökön, las-
sú hajókon, de ez sem volt kevésbé veszélyte-
len. A XIX. század elsõ felének technikai vív-
mányai között – hivatásos utazóként – legjob-
ban a gõzhajó nyûgözte le, áldásaiból többször
is részesült gyakran ábrázolva a vitorlások és
gõzhajók kettõsségét hangulati elemként is.

A nagy tekintélyû kiadó, Charles Heath 1833-
ban meghirdette új kiadványsorozatát Európa
nagy folyói címmel, és a rákövetkezõ évben, ha-
talmas közönségsikert aratva, megjelent az elsõ
kiadvány Turner metszeteivel (Séták a Loire
mentén, huszonegy metszettel), majd 1834-ben
és ‘35-ben két kötetben a Szajnai utazások látott
napvilágot húsz gyönyörû, nagyméretû képpel.
Turner illusztrációi több utazási és romantikus
munkában láthatók. Nagy utazási kedvet indu-
kált, de kifinomult metszetkészítési technikája a
„karosszékben” utazó ínyencek gyönyörködteté-
sét is szolgálta.

Turner megújította a metszetkészítés igényes-
ségét és színvonalát érdemben emelte meg, le-
hetõvé téve, hogy a nagyközönség is igazi esz-
tétikai élményekben részesüljön. Megszállottan
dolgozott, naponta tíz-tizenkét órát a metszõmû-
helyben vagy a nyomdában.

Igényes és állandó megújulásra kész mester
volt, 1808-ban így vallott egy vázlatkönyvében

a legnagyobb festõi kihívást jelentõ élmények-
rõl: arra törekszik – írja –, hogy megidézze
„[…] a mozgásban lévõ levegõt, amit többnyi-
re »szélnek« mondanak […] megjelenítve a
szél okát is, nem csupán eredményét”. Ez, lás-
suk be, nem könnyû vállalkozás, de amikor a
festményt nézve az a benyomásunk, hogy gon-
dolázunk a Grand Canalon, a Rialtó hídja alatt,
látjuk Velence gyönyörûséges épületeit és érez-
zük a víz csillogását, vibráló melegét, a leve-
gõ arany párával teli leheletét, akkor készség-
gel elismerjük, sikerült neki ez a lehetetlen-
nek tûnõ vállalkozás. A kiállítás katalógusa
Niamh MacNally munkája.

Tájképek a galéria gyûjteményébõl

Ehhez a tematikához kapcsolódott egy õszi
tárlat is. Több mint ötven akvarell és ceruzarajz
mutatta be, hogyan változott a tájképfestészet sze-
repe, technikái valamint jelentõsége a közönség
ízlésének alakításában.

Háromszáz éven keresztül követhettük a táj-
kép készítésének technikáit, az idealizált antik
tájábrázolástól (Claude Lorrain stílusában) a nagy
utazások tájképekben megörökített élményein át
jutottunk el a XIX. század végének képeihez,
amelyekrõl a földrajzi hûség mellett már leol-
vashatók a mûvész hangulatai, személyes él-
ményanyaga, benyomásai, látásmódja.

A XVIII. században meglehetõsen általános-
sá vált az arisztokrata ifjak körében, hogy nevel-
tetésük részeként nagyobb utazásokat tettek ne-
velõik, néha a felkarolt mûvészek társaságában.
Ez akkor még kevesek kiváltsága volt, és élmé-
nyeik megörökítéseként készültek a tájképek,
amelyek bizonyos „bizonyítékként” elkísérték
õket egész életük során.

A századforduló (és a napóleoni háborúk) után
azonban átrendezõdött a világ, egyre többen érez-
tek kedvet idegen világok felkutatására, amiben
jelentõs szerepet kapott az akvarellek sugallta
szép európai táj látványa, az útikönyvek megje-
lenése (pl. Angliában a Murray Kiadó, német
földön a Baedecker cég jóvoltából). Ezeknek a
kiadványoknak az illusztrációs anyagát jeles mû-
vészek készítették, ahogyan erre Turner megbí-
zásainál is utaltunk. Sokat lendített a turizmus
elterjedésén ez a képi élményvilág, továbbá per-
sze a gõzhajó és a gõzmozdony megjelenése.
Hogy képet nyerhessünk a viszonylatokról, áll-
jon itt egyetlen összehasonlító adat: a Rajnán
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1827-ben gõzhajóval utazó
látogatók száma kb. húsz-
ezer volt, ez 1850-ben hat-
százezerre nõtt.

Megszületett az iparsze-
rû turizmus, és ennek az
áramlásnak egyik jól meg-
határozható célja Olaszor-
szág, illetve éppen Velence
volt, amiben nagyon jelen-
tõs szerepet játszottak Tur-
ner képei (valamint Byron
hõskölteménye!).

Elsõ (1819) és második
(1833) látogatása között Ve-
lence divatba jött, ahogyan
Ruskin (a már idézett festõ)
fogalmazott egy elragadtatott pillanatában: „Kö-
szönöm, Istenem, hogy itt lehetek […] ez a vá-
ros a földi paradicsom.”

Az akvarell különösen alkalmas hordozó a vál-
tozatos fényviszonyok, valamint nagyszerû szí-
nek és hangulatok ábrázolására. A vizes háttérre
felvitt színek összefolyatva a levegõ mozgását,
izzását, „jelenlétét” is érzékeltetik. A tárlat nagy-
szerû képekkel kápráztatta el látogatóit, Thomas
Gainsborough ceruza- és krétarajza mellett
Samuel Prout, H. Brabazon Brabazon, Walter
Osborne és a többiek képei hozták közel a szép-
séges tájakat, varázslatos színekkel és technikák-
kal. Ezen a kiállításon is szerepeltek vázlatfüze-
tek, pl. Thomas Manly Deane képeivel, az em-
lékezet segítésére. Turner csak egy kisebb mére-
tû képpel, fekete kréta- és ceruzarajzzal volt je-
len.

A XIX. század végének mûvésze már a látás
élményét és saját hangulatát is „belefestette” a
képbe. Nem képi hûségre törekedett csupán,
hanem hangulatábrázolásra is vállalkozott. Eze-
ket a szépséges képeket nézegetve az ember szíve
összeszorul arra gondolatra, hogyan változik a
világunk, hogy a mûvészi megnyilatkozás ezen
formáit hogyan írja át a világ és a technika
mozgása azzal, hogy megjelenik a fényképezõ-
gép, a videokamera. A mai utazó az élményeit
más módszerekkel rögzíti, reméljük sok örömet
adóan, de valószínûleg kevesebb mûvészi
igénnyel, mint mûvész elõdei, és sajnos kevésbé
úgy, hogy abban mások is megmerítkezhessenek.

A kiállításhoz az ismertetõt Anne Hodge és
Niamh MacNally készítette.

Turner és a tradicionalisták

Az újabb Turner-kiállítás azt mutatja majd be,
hogyan vitte tovább és egyben fejlesztette is
Turner hûségesen elõdei mûvészi értékeit és
milyen nagy és hosszantartó volt hatása kortár-
saira, illetve a festészet egészére. Életmûve meg-
újította a vízfestékkel való megjelenítés témáit,
anyagait, technikáit és társadalmi funkcióit, a
nagyközönség számára is közvetítve a természet
adta szépségeket.

Turner fontosnak tartotta a tradíciók megõr-
zését csakúgy, mint képességei szerinti tovább-
fejlesztését, ami nagy hatással volt kora festõis-
koláira, így különösen a Royal Academy mûvé-
szeire. A kiállítás tematikusan rendezi össze
ezeknek a hatástényezõknek megfelelõen Edward
Dayes, Copley Fielding, William Alexander és
Nicholas Pocock munkáit, bemutatva a technikák,
hatások és szándékok továbbélését a vásznon.

Ehhez készített útmutatót Adrian Le Harivel.
A Ír Nemzeti Galéria adatbázisaihoz és kü-

lönbözõ archívumaihoz nyújt hozzáférést  az
ARTseARCH adatbázis. A nagyközönség leg-
utóbb Orphen leveleinek feldolgozását, illetve a
Yeats-archívum egy részét élvezhette. A kiállí-
tások elõterében több számítógépen tanulmányoz-
hatók a dokumentumok, csakúgy, mint a kép-
gyûjtemény egésze. A galéria weboldalán
(www.nationalgallery.ie) is sok hasznos infor-
máció található, de az adatbázisok interneten még
nagyrészt nem elérhetõk.

Bobok Bea
A kép forrása:

http://www.ibiblio.org/wm/paint/auth/turner/
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SzemleSzemleSzemleSzemleSzemle

Fürdõkrõl magyarul,
angolul és németül

Nem kis vállalkozásba fogott az Országos Szé-
chényi Könyvtár (OSZK), amikor Magyaror-
szág hajdani és mai fürdõinek bemutatását
határozta el.

Elsõként, 2004-ben, elkészült a Magyar für-

dõalmanach, amely a teljes Kárpát-medence für-
dõirõl adott átfogó képet a római fürdõktõl a
fürdõkultúra XIX. századi népszerûvé válásának
idõszakán át egé-
szen máig. Hamar
kiderült azonban,
hogy éppen átfogó
volta miatt ez nem
elegendõ, igény
lenne a nagyobb
tájegységek részle-
tesebb bemutatásá-
ra is. Így jelent
meg még ugyanab-
ban az évben A

Felvidék fürdõinek

lexikona. S hogy
ez a sok kincs a
magyarul nem értõk számára is elérhetõ legyen,
2006-ban napvilágot látott A Magyar fürdõalma-

nach angolul és németül is.
Mindhárom kötetet Nagy Zoltán szerkesztet-

te, s szerzõként is közremûködött a létrejöttük-
ben. Az elõkészítõ munkálatokban segítségére
voltak az OSZK munkatársai. A kiadáshoz a
Magyar Fürdõszövetség, illetve a révkomáromi
KT Könyv- és Lapkiadó Kft. társult.

A gazdagon illusztrált, szép kiállítású köte-
tek kultúrtörténeti és turisztikai szempontból
is rendkívül izgalmasak. Bemutatják napjaink
gyógyfürdõit, az egykorvolt Magyarország für-
dõéletét annak rengeteg apró kellékével együtt,
de még gyógyászati eljárásokat is megismer-
hetünk belõlük. Ehhez alapul szolgáltak a nem-
zeti könyvtár történeti gyûjteményei (fényké-
pek, plakátok, képeslapok, grafikák...) csak-
úgy, mint a Magyar Fürdõszövetség adattára

vagy éppen múzeu-
mok, levéltárak és
magángyûjtemények
kincsei.

Olyan anyagok
kerülhettek így az ol-
vasók kezébe, me-
lyek egyébként nem-
igen láthattak volna
napvilágot.

A legnagyobb
munkát a kutatás, adatgyûjtés jelentette, amihez
Nagy Zoltán minden elérhetõ eszközt és segítsé-
get igénybe vett. Nem volt egyszerû a feladat,
hiszen például a közel száz felvidéki fürdõhely
zömének szinte már a nyomai sincsenek meg.
Pedig nagy fürdõélet zajlott több száz férõhelyes
szállodákkal, gyönyörû, gondozott parkokkal,
jeles társadalmi eseményekkel. A csodálatos épü-
letek egy része ma romokban áll, ugyanakkor
például Pöstyénre, Trencsénteplicre vagy a tátrai
fürdõhelyekre az állandóan jelentkezõ turisztikai
vagy gyógyászati igények miatt folyamatosan
gondot fordítottak.

Az almanach tanulmányokat közöl a vízrõl,
ivókúrákról, a fürdõkultúráról a római kortól
kezdõdõen egészen a wellness térhódításáig.

A függelékben a pa-
lackozott természetes
ásványvizekrõl és
gyógyvizekrõl, a ma-
gyar balneológia ki-
emelkedõ személyi-
ségeirõl, híres fürdõ-
építõkrõl, szakmai
szervezetekrõl talál-
hatunk információ-
kat, és Magyarország
nevezetes fürdõit

mutatják be a szerzõk. Ezeket egészíti ki a
válogatott szakirodalmi jegyzék, további für-
dõink mutatója, helységnévmutató, képjegyzék
és személynévmutató.

Az angol és a német nyelvû kiadásnak kö-
szönhetõen – melyek anyaga szinte teljes egé-
szében megegyezik az eredeti, magyar nyelvû



34  • Könyvtári Levelezõ/lap • 2007. március

változatéval – ma egy turista egyszerûen tud tá-
jékozódni a történelmi Magyarország fürdõi kö-
zött, hiszen a helység-
nevek régebben hasz-
nált és mai formájuk-
ban, valamint a nem-
zetközileg ismert vál-
tozatban is szerepelnek
(akár latinul is, ha volt
latin nevük).

Annak érdekében,
hogy a potenciális ér-
deklõdõk is megismer-
hessék a kiadványokat,
a Külügyminisztérium
ötszáz példányt eljutta-

tott a külképviseletekre.
A nyári idényre pedig a
tervek szerint már kapha-
tók lesznek a legfrekven-
táltabb bécsi könyvesbol-
tokban is.

A Felvidék fürdõinek

lexikona szintén törté-
neti kitekintéssel kez-
dõdik (az 1800-as é-
vektõl 1914-ig).

Az egyes fürdõket
betûrendben írja le a le-
xikális rész,  aztán a
fürdõhelyek mutatója
következik elõször a
magyar, majd a szlovák
nevek betûrendjében,
de mindkét esetben fel-
tüntetve a másik nyel-
vi változatot is, majd a
helységnevek mutatója
szintén több nyelven,
végül irodalom- és kép-
jegyzék, továbbá színes
térképmellékletek egé-
szítik ki a kötetet a für-
dõhelyek vármegyéirõl.

A szép könyvek
magukért beszélnek, a
kezdeményezést csak
dicséret illeti. Bízunk
benne, hogy a nemze-
ti könyvtárnak sikerül
partnereket találnia

további értékeinek bemutatásához is.

Magyar fürdõalmanach. Országos Szé-
chényi Könyvtár, Magyar Fürdõszövet-
ség, Budapest, 2004, szerk. Kiss Vero-
nika, Nagy Zoltán

Nagy Zoltán: A Felvidék fürdõinek
lexikona. KT Könyv- és Lapkiadó, Révko-
márom, Országos Széchényi Könyvtár, Bu-
dapest, 2004

Ungarischer Bäderalmanach, Széchényi-
Nationalbibliothek und der Ungarischen
Bädervereinigung, Budapest, 2006, szerk.
Kiss Veronika, Nagy Zoltán

Almanac of Hungarian Spas, National
Széchényi Library and the National Spas
Association, Budapest, 2006, szerk. Kiss
Veronika, Nagy Zoltán
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Pályázati felhívás

„Az év fiatal könyvtárosa” elismerõ cím elnyerésére

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete (MKE), valamint az Informatikai és Könyvtári Szövetség
(IKSZ) a pályakezdõ könyvtárosok kiemelkedõ szakmai teljesítményének jutalmazására ismét meghir-
deti „Az év fiatal könyvtárosa” pályázatot. Az elismerést minden évben egy harminchárom év alatti
(az idén az 1974-ben vagy késõbb született), felsõfokú végzettséggel rendelkezõ gyakorló könyvtáros
kapja meg, egyéni pályázatok alapján.

A pályázatok benyújtásának határideje: 2007. május 15.

Helye: Magyar Könyvtárosok Egyesülete Elnöksége (1054 Budapest, Hold u. 6.).
A pályamunka tartalmazza a jelölt szakterületének gyakorlatából származó valamely téma írásbeli,

még nem publikált kidolgozását, a szakmai önéletrajzot és három támogató írásbeli ajánlását. Az elõzõ
évben nyeretlen pályázatokat ismét be lehet nyújtani.

Az elismerõ cím odaítélésérõl az IKSZ és az MKE elnöksége által megbízott kuratórium dönt. Az
elismerés ünnepélyes átadására az MKE vándorgyûlésének plenáris ülésén kerül sor.

A címmel jár: elismerõ oklevél, ötvenezer forint jutalom, a vándorgyûlésen vagy az MKE és az
IKSZ valamely szakmai rendezvényén bemutatkozó elõadás lehetõsége, a kuratórium ajánlása a szak-
lapoknak a dolgozat közzétételére. A cím birtokosai elõnyt élveznek a külföldi tanulmányutakra be-
nyújtott pályázatok elbírálásánál.

Bakos Klára dr. Fodor Péter

az MKE elnöke az IKSZ elnöke

Hírek a kulturális szakemberek  7 éves továbbképzési tervérõl

2007. február 14-én 11 órai kezdettel a kulturális intézmények fenntartói és intézményve-
zetõi számára a hétéves kötelezõ továbbképzés szakmai programjának vezetõi országos érte-
kezletet tartottak az Országos Széchényi Könyvtárban. Az értekezlet elõadói megerõsítették a

hétéves továbbképzés folytatásának tényét, az újabb képzési ciklus 2007. januári indulását és
a továbbképzésre vonatkozó rendeletmódosítás közeljövõbeni megjelenését. Az értekezleten
elhangzott feladatokról, határidõkrõl az egyes intézmények – amennyiben képviselõik nem
lehettek jelen személyesen – fenntartóikon keresztül tájékozódhatnak.

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium honlapjának „Jogszabálytervezetek” oldalán az egyez-
tetés alatt álló jogszabályok között (http://www.okm.gov.hu/main.php? folderID=1331) elérhe-
tõ a kulturális szakemberek szervezett képzési rendszerérõl, követelményeirõl és a képzés finan-

szírozásáról szóló 1/2000.(I.14.) NKÖM rendelet módosítására vonatkozó rendelettervezet.
A rendelettervezet szövege: http://www.okm.gov.hu/letolt/elektronikus_ugyintezes/

kulturalis_szakemberek_kepzese_070303.pdf címen olvasható  (Könyvtári Intézet)

TTTTTudjon róla!udjon róla!udjon róla!udjon róla!udjon róla!

A hetedik magyarországi Internet Fiesta programjaira
2007. március 20. és  31. között kerül sor.

Részletes információk a http://fiesta.kjmk.hu oldalon találhatók.
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Könyvfesztivál
Budapest Kongresszusi Központ

Könyvtáros Klub elõadóterme

(2. emelet, 319-es stand mellett)

Programok
a Magyar Könyvtárosok Egyesülete
szervezésében

Április 13. péntek
 
 
10.30 – 11.00 

Az új Német–magyar m szaki szótár az Akadémiai Elektronikus Könyvtárban 
El adók: Bucsi Szabó Zsolt igazgató és Tóth Ákos, a szótár f szerkeszt je 
Moderátor: Nagy Anikó, az MKE f titkára 
(MKE–Akadémiai Kiadó Zrt.) 

 
11.00 – 12.00 

Mi kell az olvasónak? – felhasználóbarát könyvtári szolgáltatások 
El adó: Bánkeszi Katalin, OSZK 
Moderátor: Fonyó Istvánné f igazgató, BME-OMIKK 
(MKE–Magyar Periodika Kör) 

 
12.00 – 13.00 

„Portál program”. Könyvtári stratégiai fejlesztési célok 2007 és 2013 között, a XXI. 
századi könyvtárhasználó könyvtárának kialakítása céljából 
El adó: Skaliczki Judit f osztályvezet -helyettes, OKM Közgy jteményi F osztály 
Moderátor: Fonyó Istvánné f igazgató, BME OMIKK 
(MKE – Magyar Periodika Kör) 

 
13.00 – 14.30 

Zene, könyv, zene. Beszélgetés a zenei könyvkiadásról, kiadókról, olvasókról 
Meghívott vendégek: zenei könyveket megjelentet  kiadók vezet i, képvisel i 
Moderátor: Várhelyi Márton zenem -keresked  
(MKE) 

 
14.45 – 15.15 

Az Országos Idegennyelv  Könyvtár dokumentációs szolgáltatásai: a Nemzetiségi 
adatbázis és a M fordítás-adatbázis – CD-ROM-bemutató 
El adó: Papp Anna Mária, OIK 
Moderátor: Mender Tiborné f igazgató, OIK 
(MKE – Országos Idegennyelv  Könyvtár) 

 
15.30 – 16.00 

Könyvbemutató: 
Kiss Endre: A labirinthusi fonál és a szorgalom dühe. Újabb tanulmányok a magyar 
filozófia köréb l, 2006 
Moderátor: Sz nyi Éva, az MKE Bibliográfiai Szekció elnöke 
(MKE) 

 
16.00 – 16.30 

Kérem, vegyenek Typotex könyveket! 
El adók: Votisky Zsuzsa, Horváth Balázs, Márton Róza Krisztina 
Moderátor: Nagy Anikó, az MKE f titkára 
(MKE – Typotex Kiadó) 

 
16.30 – 17.00 

A Magyar fürd almanach német és angol nyelv  kiadásának bemutatása – tekintet-
tel a fesztivál nemzetközi jellegére 
El adó: Fluck István, a Magyar Balneológiai Egyesület tiszteletbeli elnöke 
Moderátor: Nagy Zoltán f osztályvezet -helyetes, OSZK 
(MKE) 
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Április 14. szombat

Április 15. vasárnap
 

10.00 – 12.30 

Ankét a digitális ismeretközlés jelenér l és jöv jér l 
Rendez k: Könyvtárostanárok Egyesülete, MKE M szaki Könyvtáros 
Szekció, BME OMIKK Tudománytörténeti M hely 

 el adás a digitális médiumok oktatásban és ismeretközlésben el-
foglalt helyér l és szerepér l 

 korreferátumok és vélemények a médiumok használatának ta-
pasztalatairól 

Moderátor: Árkos Iván szerkeszt  
(MKE – BME OMIKK) 

 

10.00 – 10.30  

Az Alexandra könyv-nagykereskedés internetes rendszerének bemutatása 
El adók: Novák Mária, Pötör Rita, Oláh Károly 
Moderátor: Nagy Anikó, az MKE f titkára 
(MKE – Pécsi Direkt Kft. – Alekszandra Kiadó és Könyváruházak) 

10.30 – 11.00 

Fordulópont a gyermekekért – folyóirattal és könyvsorozatokkal 
El adó: Szávai Ilona igazgató 
Moderátor: Nagy Anikó, az MKE f titkára 
(MKE – Pont Kiadó Kft.) 

11.00 – 12.00 

A Könyvtárostanárok Egyesületének bemutatkozása 
 Mester és tanítvány a Református F gimnáziumban (Neumann Feri olvasó-

könyve) 
El adó: Balogh Mihály 

 Az iskolai könyvtár mint híd 
El adó: Hock Zsuzsanna 

 Beszélgetés Pávai Patak Mártával a Spanyol elbeszél k sorozat kapcsán 
 A Kis KTE könyvek els  kötetének bemutatója: 

Pappné V neki Erzsébet Természetesen cím  könyvtárhasználati feladat-
gy jteménye 

Moderátor: Bondor Erika  
(MKE – Könyvtárostanárok Egyesülete) 

12.00 – 13.00 

„A gyermek lelke tiszta lap. Gondold végig, hogy mivel írja tele a könyv…” 
 Fiatal írótehetségek bemutatkozása: Mit l válik olvashatóvá és sikeressé 

egy könyv a mai gyerek számára? 
Beszélget társak: Bosnyák Viktória, Dóka Péter 

 Régi és új könyvek kiadása. Molyolnak-e még a gyerekek a könyvek kö-
zött? 
El adó: Katona Ildikó, Könyvmolyképz  Kiadó 

 A megváltozott olvasási szokások hatása. Sikerlisták a gyerekkönyv-
tárakban 
El adó: Bencsikné Kucska Zsuzsa, FSZEK Terézvárosi Gyerekkönyvtár 

Moderátor: Budavári Klára, az MKE Gyermekkönyvtáros Szekció elnöke (MKE) 

13.00 – 14.00 

Szakkönyvtámogatási program a Könyvtárellátó lebonyolításában. 
Pódiumbeszélgetés 
Résztvev k: az Országos Szakképzési Tanács, az Oktatási és Kulturális Minisztéri-
um, a Magyar Könyvtárosok Egyesülete, a Könyvtárostanárok Egyesülete és a Ma-
gyar Könyvkiadók és Könyvterjeszt k Egyesülése delegáltjai 
Moderátor: Bariczné Rózsa Mária könyvtári menedzser  
(MKE – Könyvtárellátó Kht.) 
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Megmaradsz-e, ennyi kell

– Válogatás az Egyetemi Könyvtár
restaurált kincseibõl

Kiállított ritkaságok:

Cod. Lat. 109
Imádságos könyv (restaurálta a Pannonius Mûhely)
A XV. század végén készült kódex különbözõ egyházi ünnepek-

re, fõleg szentek tiszteletére írott imádságokat, verses zsolozsmákat, himnuszokat tartalmaz. Az erede-
tileg a Felvidékrõl, minden bizonnyal Besztercebányáról származó, cseh és bajor liturgikus sajátosságo-
kat egyaránt mutató kézirat különbözõ magángyûjteményeken keresztül a XVIII. században a nagyszom-
bati jezsuitáké lett, akiktõl 1773-ban került az Egyetemi Könyvtárba.

Cod. Lat. 34.
Graduale Romano-Augustinum
Az 1334 körül feltehetõleg idehaza készült díszes énekeskönyvet az ágostonos remeték használták a

mise során. A sok használatban azonban a kódex vége megsemmisült, s a megmaradt lap is súlyosan
megsérült. A lap alján látható hiányt a szerzetesek egy másik kódexbõl kiemelt pergamennel pótolták,
amelyen még látható az eredeti kézirat oszlopos írása. A csonkult szöveget és a kottát késõbb kiegészí-
tették, és külön ráírták az újonnan beragasztott pergamenszalagra.

Cod. Lat. 3
Euszebiosz egyháztörténe (restaurálta Szlabey Györgyi)
A XV. századi díszes kiállítású pergamenkézirat Corvin Mátyás megrendelésére készült Firenzében,

s késõbb a híres Corvina-könyvtár darabja volt. A budai vár 1541-es meghódításakor azonban a török
csapatok a könyvtár egy jelentõs részével együtt ezt a kódexet is magukkal vitték Konstantinápolyba, s
a könyv ezután több mint háromszáz évig a török szerájban volt. 1877-ben az akkori szultán ajándéka-
képpen került újra vissza Budapestre, de ekkorra már olyan rossz állapotba került, hogy szinte menthe-
tetlen volt.

A költséges és nagy szakmai hozzáértést kívánó restaurálási munkáknak csak 1983-ban, állami támo-
gatással tudtak nekilátni, s a Korvina-program néven ismert vállalkozás keretében ezt a kötetet is sikerült
visszahozni az enyészetbõl.

RMK I. 24
Enekec harom rendbe: kvlömb külömb felec. […] Rendeltettec Bornemisza Peter altal. Detrekoe

varaba: [Bornemisza ny.], 1582.
A XVI. és a XVII. század fordulóján készült egészbõr kötésben. A könyvet elõbb a XIX., majd pedig

a XX. század második felében restaurálták. (Egyik mestert sem sikerült azonosítani.)

Hasonmás kiadás:
M 653
Bornemisza Péter: Énekek három rendbe. Detrekõ, 1582. Tan.: Kovács Sándor Iván. Bp., Akadémiai

– MTA Irodalomtörténeti Intézete, 1964. (Bibliotheca Hungarica Antiqua, 6)
Kinyitva a Bornemisza által Balassi Bálint édesanyja (és a majdani költõ?) számára írott, Énekecske

gyermekek rengetésére címû bölcsõdal kezdeténél.
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M 370
Sylvester János: Új Testamentum. Újsziget, 1541. Tan.: Varjas Béla. Bp., Akadémiai – MTA Iroda-

lomtörténeti Intézete, 1960. (Bibliotheca Hungarica Antiqua, 1)
Kinyitva az Apostolok cselekedetei végénél, ill. Szent Pál leveleinek elejénél.
Sylvester János (1504–1552) humanista író, erazmista bibliafordító. 1526-tól a krakkói, 1529-tõl a

wittenbergi egyetemen tanult, 1534-tõl Nádasdy Tamás sárvári udvarában iskolamester és az ura által
alapított nyomda szellemi irányítója volt. (Magát a tipográfiai munkát elõbb Johannes Strutius, majd
pedig Abádi Benedek végezte.) Sylvester 1543-tól a bécsi egyetemen héber és görög nyelvet, valamint
történelmet tanított.

Helyszín: Budapest V. kerület, Ferenciek tere 6.
Egyetemi Könyvtár, díszterem

Megtekinthetõ: 2007. április 6-áig

Rendezvénynaptár 2007

Dátum Hely Rendezvény Rendez  intézmény Információ 

III. 20–
31.. 

országosan Internet Fiesta IKSZ, KJMK www.fiesta.kjmk.hu 

III. 27. Budapest, HIK Internet Fiesta közp. rend. IKSZ, NJSZT, HIK http://fiesta.kjmk.hu 

III. 30–
IV. 1. 

Aszód 
Határ menti és határokon átível  
honismereti kapcsolatok 

MKE, Honismereti 
Szövetség, Pest 
megyei Érdy János 
Honismereti Egyesület 

halmi.anna@hnm.hu 
bartha.eva@hnm.hu 

IV. 2. 
Bp. Pedagógiai 
Szolg. Közp. 

Gyermekirodalom és 
esélyegyenl ség? 

F városi Pedagógiai 
Intézet 

Kocsis Éva (1) 331 
2932 

IV. 13–
15. 

Budapest 
Kongresszusi 
Központ 

Könyvfesztivál, könyvtáros 
programok 

MKE, Magyar 
Periodika Kör, OIK 

MKE, Magyar 
Periodika Kör, OIK 

IV. 19. 
Bp., F városi 
Pedagógiai 
Intézet 

KTE tavaszi szakmai nap 
Kompetenciafejlesztés az 
iskolai könyvtárban 

Könyvtárostanárok 
Egyesülete (KTE) 

Bondor Erika 
bondor@berzsenyi.hu 
Hock Zsuzsanna 
hock@fovpi.hu 

IV. 19–
23. 

 
Workshop és tanulmányi 
kirándulás 

Publika Magyar 
Könyvtári Kör, MKE 
M szaki Szekció 

 

IV. 26. Bp., OSZK IKSZ-közgy lés IKSZ IKSZ 

V. 10. Bp. 
„Szomszédolás” az 
Országgy lési Könyvtárban  
és az MTA Könyvtárában 

Egyházi Könyvtárak 
Egyesülése (EKE) 

Ásványi Ilona 
ilona@osb.hu 

VI. 25-
27. 

Szombathely 
Az EKE éves konferenciája 
M helymunka egyházi 
könyvtárakban – konferencia 

Egyházi Könyvtárak 
Egyesülése (EKE) 

Ásványi Ilona 

VII. 2–
6. 

Kecskemét KTE Nyári Akadémiája 
Könyvtárostanárok 
Egyesülete (KTE) 

Bondor Erika 

VII. 
12–14. 

Szeged MKE Vándorgy lés MKE mke@oszk.hu 

X. 2–
12. 

országosan Összefogás – könyvtári napok IKSZ iksz@oszk.hu 

X. 7. Debrecen Könyves vasárnap IKSZ iksz@oszk.hu 

X. 12. Kecskemét Az összefogás zárása IKSZ iksz@oszk.hu 

X. 25. Budapest KTE szi szakmai nap KTE Bondor Erika 
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