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Választókerületi
statisztikai adattár:

szolgáltatásfejlesztési projekt
az Országgyûlési Könyvtárban

A könyvtárak szerepe az információs társadal-
mat építõ világunkban változó és több helyütt
már erõsen meg is változott: a „folytonosság le-
téteményese” szerepkör megõrzése mellett a
könyvtár egyre inkább közszolgáltató közösségi

intézménnyé válik.
A közkönyvtáraknak, továbbá az oktatási in-

tézményeket kiszolgáló könyvtáraknak is erõs a
késztetettsége erre a szemlélet- és módszervál-
tásra. A szakkönyvtárakra is igaz ez az állítás,
egyedi jellegzetességeik miatt azonban nehezen
tipizálható fejlõdési utat kell bejárniuk.

A közszolgáltatási szemlélet kialakításához jó
alapot képeznek a könyvtárak számára az 1997.
évi 140. törvény és követõ jogszabályai. A Ma-
gyar Könyvtárosok Etikai Kódexe is arra sar-
kall:  a könyvtáraknak felhasználóbaráttá és szol-

gáltatás-centrikussá kell válniuk.
Erre minden jelenlegi és potenciális felhasz-

náló bólint. A könyvtárosok közül viszont
sokan felkapják a fejüket: „Hiszen eddig is
szolgáltatás-központúak voltunk!” Van az ál-
lításukban igazság, hiszen a XX. század het-
venes éveitõl kezdõdõen, az analitikus, a do-
kumentációs feltárással számos könyvtár tágí-
totta a könnyen hozzáférhetõ irodalom (szak-
irodalom) körét, a nyolcvanas évek végétõl
elindult könyvtárgépesítés  pedig korántsem
csak a könyvtárosok életét volt hivatva meg-
könnyíteni – sõt, minden róluk alkotott sztere-
otip elképzelés dacára, ezek többlet-teljesít-
ményre sarkallták és kényszerítették õket.

A jövõt az internet térhódításával számolva
viszont csak úgy nyerhetik meg maguknak a
könyvtárak és a könyvtárosok, ha a könyvtár fel-
adatainak rangsorát megváltoztatják. Elõtérbe a
használhatóság kerüljön, természetesen úgy, hogy
ne sérüljön, de ennek megfelelõen alakuljon át a
gyûjtés–feldolgozás–megõrzés hosszan megõrzött

prioritási rangja. Ez szemléleti és munkaszerve-
zési változást igényel. Miközben egyre inkább
hálózatba szervezõdve dolgozunk,
problémaérzékeny módon egyedi szolgáltatások
kialakítására kell törekednünk.

Az Országgyûlési Könyvtár Képviselõi Kuta-
tószolgálata ennek a gondolatkörnek a jegyében
hároméves fejlesztéssel hozta létre és vezeti be
új szolgáltatását, a Választókerületi Statisztikai
Adattárat.  Elõzményként meg kell említeni, hogy
a British Council támogatásával két partner-
könyvtár, a Library of the House of Commons
és az  Országgyûlési Könyvtár együttmûködési
szerzõdést kötött és folytatott le 2002 és 2004
között.  A projekt egyik eleme az angol kutató-
szolgálati gyakorlat részleteiben való megisme-
rése volt, egyrészt a londoni helyszínen, más-
részt az Országgyûlési Könyvtárban rendezett
mûhelybeszélgetések keretében.

A választókerületekre koncentráló statisztikai
adatszolgáltatás megvalósítását a sikeres angol

példa,  a jó gyakorlati modell nyomán határoz-
tuk el. Felhasználtuk a fejlesztés elindításához
az országgyûlési képviselõk informálódási szo-
kásairól készített felmérésünket, a képviselõi
tájékoztatás 1991-es kialakításától kezdve össze-
gyûlt tapasztalatainkat, a téma szakirodalmát.

Érdekes tudni, hogy az angol Alsóház tagjait
csak egyéni választókerületekbõl választják, míg
Magyarországon területi és országos pártlisták-
ról is választanak képviselõket.  Ugyanakkor a
területi és országos listás képviselõk is „laknak
valahol”, tehát az õ politikai érdeklõdésüket is
felkelthetik a szóban forgó térségre vonatkozó
statisztikai adatsorok.

Hazai történeti adalék is megerõsített újító
törekvéseinkben:  Fényes Elek, a rendszeres
magyar (nem katonai célú) statisztikai adatgyûj-
tés és rendszerezés hazai alapító atyja ugyanis
az 1831-es pozsonyi országgyûlésen szerzett ta-
pasztalatai révén jutott arra a következtetésre,
hogy a követeknek a tényszerû érveléshez ada-
tokra van szükségük. Idézzük: „Hazáját minden
honfinak ismerni szép és hasznos; azoknak, kik
a törvényhozásbai befolyhatás dicsõ jogával él-
nek, épen kötelesség.”1

MûhelyMûhelyMûhelyMûhelyMûhely
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A szolgáltatásfejlesztés célja

A Választókerületi Adattár (továbbiakban: Adat-
tár) kifejlesztésének célja az országgyûlési kép-
viselõk négyes feladatcsoportjából2 különösen a
képviseleti tevékenységet, de közvetve a törvény-
hozási és a kormányzati ellenõrzési tevékenysé-
get is szolgáló olyan új közcélú, közérdekû szol-

gáltatás létrehozása volt, amelyen keresztül ob-
jektív ismereteket szerezhetnek az általuk képvi-
selt társadalmi csoport életkörülményeirõl, a vá-
lasztókerületükhöz tartozó települések gazdasá-
gi, kereskedelmi helyzetérõl, infrastrukturális
ellátottságáról.

A hazai statisztikai adatok felhasználása ré-
vén a  képviselt társadalmi csoportok által el-
várt feladatok minõségi teljesítéséhez adunk
további támaszt, segítséget a képviselõknek.
Reményeink szerint ezzel egyben azt a marke-
ting célkitûzést is elérjük, hogy olyan módon
szólítsunk meg politikai közszereplõket, hogy
felmutatjuk a könyvtári szolgáltatások közvet-
len hasznosíthatóságát.

Az Adattár forrásai

Az Adattár adatainak forrása a Központi Statisz-
tikai Hivatal T-STAR adatbázisa.  A T-STAR a
KSH településstatisztikai adatbázisrendszere,
amely az ország valamennyi településére telepü-
lésstatisztikai szemszögbõl gyûjti egybe a leg-
fontosabb számszerû információkat, idõsorrend-
ben és témacsoportonként számítógépbe betölt-
ve. Az Adattárat minden év novemberében lehet
felfrissíteni az elõzõ év adataival.  Idõtávja –
jelenleg – 1998-tól 2005-ig terjed.

Az Adattár így a KSH közel kétszáz kategó-
riába sorolt, a kutatószolgálat által kiválasztott
adatainak az országgyûlési választókerületek sze-

rinti csoportosításban megjelenített – más szol-
gáltatónál ebben a formában nem hozzáférhetõ,
tehát unikális – adatbázisa.

A szolgáltatás környezete

AZ Országgyûlési Könyvtár Képviselõi Ku-
tatószolgálata 2004-ben kezdte meg mûködését,
a képviselõknek nyújtott referensz-szolgáltatási
gyakorlattal rendelkezõ munkatársakkal. A ku-
tatószolgálat feladatai közé tartozik a fent emlí-
tett négyes képviseleti tevékenység információs

háttérrel való támogatása elemzésekkel, forrás-

és sajtószemlékkel, kronológiákkal, statisztikai

adatokkal.  A kutatószolgálat a minõségi könyv-
tári munka, az igényes szolgáltatói környezet által
megkövetelt módon a felhasználói vélemények
szervezett visszacsatolásával és ennek értékelé-
sével is foglalkozik. Ennek révén nemcsak a tel-
jesítmény mérése3, hanem a felhasználói igény-
és szükségletkutatás is folyamatos.

Az Országgyûlési Könyvtár az országgyûlés
Hivatalának szervezeti egysége. A közigazgatás-
ban meghonosított munkatervezési eljárást be-
tartva, a hivatal gazdasági vezetõje meghatá-
rozza az éves célokat, amelyeket valamennyi
szervezeti egység lebont, majd operacionalizál
a saját szintjén. Az Országgyûlési Könyvtár, s
ezen belül a Képviselõi Kutatószolgálat 2006-
ra szóló és a 2007. évre átnyúló  munkater-
vében szerepelt az Adattár létrehozása, az új
szolgáltatás megindítása.

Az országgyûlés informatikai rendszere kima-
gaslóan jól kiépített és jól szervezett. A képvise-
lõk saját laptopja alkalmas vezeték nélküli háló-
zati kapcsolatra (wifi) is. Az országház épületé-
ben kialakított munkaszobákban és a  képviselõi
irodaházban is személyi számítógépen dolgoz-
hatnak a képviselõk, szakértõik és munkatársa-
ik, valamint az országgyûlés Hivatalának alkal-
mazottai. A belsõ kommunikációra intranetet
alakítottak ki, az ún. PARLANET-et. Ennek
egyik ága (opciója, menüpontja) az Országgyû-
lési Könyvtár intranetje. Errõl a pontról kínálja
fel a könyvtár az Adattár szolgáltatásait is.

A könyvtárban 2006-ban kezdõdött meg az
ALEPH integrált könyvtári rendszer bevezetése.  Az
Adattárat az OPAC-hoz hasonló felületen jelenít-
jük meg, és ugyanazzal a keresési filozófiával le-
het kezelni, mint a könyvtár többi adatbázisát.

A szolgáltatásfejlesztési projekt
munkafázisai 2006–2007-ben

 1.A terv megfogalmazása, projektvezetõ kijelö-
lése (2006. április–május)
2. Együttmûködõ partnerek szándéknyilatkoza-
tának beszerzése
3. Részletes projektterv készítése
4. Árajánlatok bekérése, értékelése
5. Költségvetés elfogadtatása, megrendelés
6. KSH adatkategóriák kiválasztása, honlap-
tartalom meghatározása, adattár funkcionális
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mûködésének leírása, keresési módszertan meg-
fogalmazása
7. Tesztadatbázis elemzése, véleményezése
8. Kérdések és észrevételek eljuttatása a szoft-
verfejlesztõhöz, megvitatás, javítás
9. Szolgáltatásmarketing: marketingterv készíté-
se, célcsoportok és bevezetési idõpontok megha-
tározása; módszertani útmutató készítése az adat-
tár használatához (2007.  május–június), felhasz-
nálói oktatás (2007. szeptember–december)
10. Adatfrissítés megrendelése a KSH-nál (októ-
berenként ismétlõdõ feladat)
11. A bevezetés elsõ szakaszának kiértékelése,
visszacsatolás, korrekció

A célcsoportokról

1. Az  országgyûlési képviselõk
1. Az országgyûlés elnöke és alelnökei
2. A bizottsági elnökök
3. A frakciók és képviselõk szakértõi, a frakció-
hivatalok munkatársai
4. Az országgyûlés fõtitkára és helyettese
5. Az országgyûlés Hivatalából a Jegyzõi Iroda, a
Jogi Fõosztály, a Szervezési, a Tájékoztatási és a
Számítástechnikai Fõosztályok vezetõi
6. Az Országgyûlési Könyvtár tájékoztató mun-
katársai

A felhasználói oktatás során az 1–5. pontban
jelzett célcsoportok számára fel kell ajánlani a
kutatószolgálatnál a helyi, illetve telefonon ke-
resztüli help-desk szolgáltatást.

A bevezetés elsõ néhány hónapjában négy-
öt alkalommal bemutatók szervezését tervez-
zük, elsõsorban az országgyûlési frakciók és
bizottságok „véleményvezérei” részére. Elsõ-
sorban a jelenlegi Gazdasági bizottság Infor-
matikai albizottságának tagjait, továbbá a
2002–2006-os parlamenti ciklus Informatikai
bizottságának jelen ciklusra is megválasztott
tagjait, az országgyûlési Hivatal Számítástech-
nikai Fõosztálya, Tájékoztatási  Fõosztálya,
Szervezési Fõosztálya ilyen munkatársait kell
megnyerni a bemutatókon való részvételre. Fel-
adat: személyre szóló meghívó/felkérés készí-
tése és eljuttatása, idõpontok egyeztetése – a
felhasználó számára kényelmes körülmények
biztosításával!

Az „átlag” potenciális felhasználó részére is
meghívót és/vagy szórólapot kell  készíteni, cél-
ba juttatása történhet hirdetés formájában a Kép-

viselõi Irodaház forgalmas pontjain, elektroni-
kus faliújságokon stb.

Bár az Országgyûlési Könyvtár tájékoztató
munkatársait a 6. célcsoportba soroltuk, ez azon-
ban nem jelent idõrendi sorrendet a bevezetés
szakaszában, sõt, ellenkezõleg, az Adattár (szol-
gáltatási) készség szintû megismertetését velük
és náluk kell kezdeni.

Indoka, hogy az adattár szervezésekor ugyan
nagy figyelem irányult a felhasználóbarát kere-
sési felület és találatkezelési technika kialakítá-
sára, mégis elõfordulhat, hogy a felhasználói (1–
5.) célcsoport tagjai a könyvtárban dolgozók ke-
resési profizmusát veszik igénybe.

Ez tehát az egyik oka annak, hogy a szolgál-
tatás könyvtáron belüli megalapozására különös
figyelmet kell fordítani. A képviselõi tájékozta-
tást végzõ két részleg (az elemzéseket készítõ és
az Adattárat fejlesztõ kutatószolgálat és a
referensz-szolgáltatásokat nyújtó Képviselõtájé-
koztatási osztály) természetesen az elsõdleges
szolgáltatói kört alkotja: itt valamennyi munka-
társnak teljes felkészültséggel kell tudnia fogad-
ni a beérkezõ kérdéseket.

Jó felhasználói szintû ismeretekkel kell ren-
delkeznie viszont a többi olvasószolgálati pon-
ton dolgozó munkatársnak is – a kérdés hoz-
zájuk is érkezhet. Az egyablakos közigazgatá-
si modell értelmében az alaptájékoztatásra õk
is képesek kell hogy legyenek, mielõtt az adat-
tárgazda kutatószolgálathoz irányítják az ér-
deklõdõt. Így fel kell készíteni a nyilvános
könyvtári szolgáltatásokat nyújtó részlegek (pl.
EU- és ENSZ-letéti gyûjtemények) munkatár-
sait is.

A bevezetést követõ elsõ félév után, 2007
decemberében, 2008 januárjában a tapasztalato-
kat és visszajelzéseket fogjuk kiértékelni, és elvé-
gezzük a korrekciókat az Adattáron és a szolgálta-
tás minden olyan pontján, ahol ez szükséges.

A 2006-ra vonatkozó adatfrissítés megrende-
lése 2007. november végén esedékes. Az Adat-
tár aktualizálására minden évben felhívjuk a
célcsoportok figyelmét (e-maillel a könyvtárban,
intranetes hírként a többi célcsoportnál).

Értékelés a projekt jelenlegi
készenléti állapotában

Az értékelést a  PGTT- és a SWoT-módszerrel
is elvégeztük, és a következõket állapítottuk meg:
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• Az új szolgáltatás kifejlesztéséhez az or-
szággyûlési képviselõk választókerületi érdek-
rendszerének jobb megismerése vezetett. Az
Adattár bevezetésével a könyvtár a fenntartójá-
nak, az országgyûlésnek a politikai  szintjét köz-
vetlenül szólítja meg (P + erõsség 1).

• Létezõ, „KSH-hiteles” adathalmazt rendez-
tünk át célszerûen, és felhasználóbarát szolgálta-
tási formába öntöttük (erõsség 2).

• A gazdaság, kultúra, oktatás stb. helyi fej-
lesztéséhez szükséges érvrendszert minõségi esz-
közzel egészítjük ki, objektív adatok szolgáltatá-
sával (G, T + lehetõség 1).

• Az Adattár célzott felhasználása révén a
választókörzetérõl minden képviselõ tájékozot-
tabb lehet  – és ezt a választók is érzékelhetik,
elégedettségük nõhet (P, G, T + lehetõség 2).

• A  parlamenti élet szereplõit  konkrét ered-
mények révén lehet meggyõzni a  hasznos ada-
tokat átcsoportosítva szolgáltató könyvtár közcé-

lú hasznosságáról (P + lehetõség 3).
• Az adatbázis adatait állami közintézmény

elektronikusan szolgáltatja, beillesztésük a könyv-
tár integrált rendszerébe rutinszerûen történhet
(lehetõség 4 – veszély 1).

• Az éves adatfrissítést és a szoftverhez kö-
vetõ szolgáltatást vállaló külsõ együttmûködõ
felek érdekeltségét meg kell teremteni a határ-
idõk betartásában, a minõségi teljesítésben (gyen-
geség 1).

• Az egyensúlyi helyzetet meg kell találni a
szolgáltatás és az igény között (a megfelelõ idõ-
ben és helyen oktatást szervezni a mindig elfog-
lalt képviselõk, a mindig túlterhelt szakértõik
számára, ami esetleg elutasító fogadtatásba vagy
érdektelenségbe torkollik (P + veszély 2).

Haraszti Pálné

Lábjegyzetek

1 Fényes Elek: Magyarország statistikája. Pes-
ten, 1842. Elõszó
2 Törvényhozás, egyes állami tisztségviselõk
megválasztása, kormányzati ellenõrzés, képvise-
leti tevékenység
3 Ezekbõl a vélemény-visszacsatolásokból tud-
hatjuk, hogy a nemzetközi összehasonlítások, a
civil társadalom véleményének tükröztetése érv-
ként milyen felhasználást nyert a parlamenti vi-
tákban, és hogyan testesült meg módosító javas-
latok formájában.

Minta a kereséseket
megkönnyítõ útmutatóból

A Képviselõi Kutatószolgálat a törvényhozást
nemzetközi kitekintést is nyújtó elemzésekkel, a
bizottságok kormányzatot
ellenõrzõ tevékenységét
meghallgatási háttéranya-
gokkal, a képviselõi mun-
kát pedig a választókerüle-
tekre vonatkozó statisztikai
adatokkal, sajtószemlékkel
és elemzésekkel támogatja.

Jelen háttéranyag a Kép-
viselõi Kutatószolgálat ál-
tal kifejlesztett Választóke-
rületi Adattárat törekszik
bemutatni. Az Adattár el-
készítésének elsõdleges cél-
ja a képviselõk és szakér-
tõk számára egy olyan to-
vábbi információforrás lét-

rehozása volt, mely az országos egyéni választó-
kerületekrõl kínál – máshol nem elérhetõ módon
– statisztikai adatokat.

A háttéranyag felépítése követi azt a folya-
matot, amely során egy adatbázist alaposan meg-
ismerhetünk. Elsõ fejezete az Adattár felépíté-
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# Vál.  ker. Kategória 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

1 1312  
Lakónépesség száma  

az év végén (f ) 
68959,6 70730,8 72878 74769 76518 79009 81417 83820 

sét, a benne fellelhetõ adatok forrását és a keres-
hetõ kategóriákat mutatja be. Második fejezete
igyekszik rámutatni az Adattár által kínált lehe-
tõségekre. A harmadik fejezet konkrét keresési
példákon keresztül szemlélteti a szempontok so-
kaságát, amelyeken keresztül megismerhetõ egy
választókerület, összehasonlítható más választó-
kerületekkel, illetve megyei átlagokkal. A záró-
fejezetben gyûjtöttük össze azokat a szakirodal-
mi tanulmányokat, illetve forrásokat, amelyek
szintén a választókerületekkel foglalkoznak, más
megközelítésbõl.

Találati halmaz

Pest megye 12. sz. választókerületének lakó-
népessége

Találati halmaz
kiértékelése

Excel-
táblázatban,

majd grafikonná
alakítása

Pest megye

lakónépessége

1. grafikon.A grafikon
szemlélteti a lakónépes-
ség változását Pest me-
gye 12. sz. választóke-
rületében, illetve Pest
megye egészében.

A változás ábrázolá-
sához az 1998-as évet vettük kiindulási alap-
nak (bázisévnek), és hozzá viszonyítva szá-
moltuk a népesség változását (lásd legalul).

A grafikonról könnyedén leolvasható, hogy
a vizsgált választókerületben a népesség nö-
vekedési üteme majdnem duplája a megyei
átlagnak.

Egy választókerület több
kategóriájának összevetése

2. grafikon. Pest megye 12. választókerületének

grafikonja

3. grafikon. Pest megye egészének grafikonja:

A lakónépesség, a lakásállomány és az ivóvízve-

zeték-hálózattal ellátott lakások számának szá-

zalékos alakulása egész

Pest megyében, bázisév

1998.

A két grafikont összevet-
ve szembeötlõ, hogy a kategóriák egymáshoz vi-
szonyított trendje a választókerületben és a me-
gyében hasonló.

Két választókerület összevetése
közös grafikonon

Két különbözõ választókerület összevetésénél
természetesen azonos léptéket használunk. Néz-
zük meg külön-külön a két választókerület és a
két megye összehasonlítását!

Az adattár nyitóoldala a szemközti lapon alul,

keresési felülete fent.

A keresõképernyõn látható példa:

Pest megye 12. választókerülete lakónépessé-

gének alakulása
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4. grafikon. A közcsatorna-hálózattal ellátott la-

kások számának százalékos alakulása Pest me-

gye 12. és BAZ megye 10. számú választókerü-

leteiben

5. grafikon. A közcsatorna-hálózattal ellátott la-

kások számának százalékos alakulása Pest me-

gyében és Borsod-Abaúj-Zemplén megyében

  A két grafikont összevetve látjuk, hogy Pest
megye adatai mind a vizsgált választókerület,

mind a megyei összesítés alapján kedvezõbb
értékeket mutatnak. A két megyét összehasonlít-
va azt látjuk, hogy a Pest megyei görbe merede-
kebb, így a trendet tekintve azt szûrhetjük le,
hogy a különbség a két megye között egyre nõ.
BAZ megye 10. választókerületében a közcsa-
torna-ellátottsági mutatók növekedése viszont
sokkal intenzívebb, mint a megye egészéé.

Horváth Irén

A lakónépesség, a lakásállomány és az ívóvízvezeték-hálózattal ellátott  
lakások számának százalékos alakulása Pest m. 12. vk.-ben
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A lakónépesség változása Pest  megye 12. vk.-ben és egész Pest 
megyében; bázisév 1998
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2. grafikon
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A közcsatona-hálózattal ellátott lakások számának százalékos 
alakulása a két megyében
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3. grafikon
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A közcsatorna-hálózattal ellátott lakások számának százalékos változása 
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Partnerek találkozója:
beszámoló
a vándorgyûlésrõl

Partnerek vagyunk. A
Magyar Könyvtárosok
Egyesülete (MKE) 39.,
szegedi vándorgyûlé-
sének szlogenje áthatot-
ta a háromnapos rendezvény programjait és han-
gulatát. Kitûnõ partnerek voltak a szervezõk, va-
lamint a vendéglátó Szegedi Egyetemi Könyvtár
és a Somogyi-könyvtár, az elõadók, akik a könyv-
tárak különbözõ partneri köreit
képviselték, és a programokon
részt vevõ kollégák is, tették ezt
akár személyesen, akár az in-
ternetes közvetítés segítségével.

A programok sorában az elsõ
a szakmai kiállítás ünnepélyes
megnyitója volt az egyetemi
könyvtár földszintjén, a megnyi-
tó beszédet Badó Attila, a Sze-
gedi Tudományegyetem (SZTE)
hallgatói és közkapcsolati rek-
torhelyettese tartotta. Ezt köve-
tõen a Régi híres könyvtárak,

régi híres könyvtárosok címû ki-
állítást a Somogyi-könyvtárban
Botka László, Szeged város pol-
gármestere nyitotta meg.

A könyvtár igazgatója, Szõke-

falvi-Nagy Erzsébet által rende-
zett kiállításon megtekinthetõk a
könyvtár ritkaságai a tudós
könyvtárosok személye köré
csoportosítva, külön a vándor-
gyûlés résztvevõi számára átte-
kintést adva a könyvtárosság és
a könyvtárak sorsáról; a könyv-
tárosképzéstõl a hálózatok kiala-
kulásán át a sajnálatos könyvtári
racionalizálásokig. Bakos Klárá-

nak, az MKE elnökasszonyának

sajtótájékoztatóját követõen kezdetét vette a
plenáris ülés.

Itt elõször egy rövid bemutató filmet lát-
tunk a rendezvény helyszínérõl, majd Bakos
Klára rövid köszöntõje után, melyben a ván-
dorgyûlés szlogenjét értelmezte, felkérte Sza-

bó Gábort, az SZTE rekto-
rát a vándorgyûlés megnyi-
tására. A rektor baráti hang-
vételû, a könyvtárral kitû-
nõ együttmunkálkodást su-

galló beszédében kifejtette, hogy a könyvtá-
rosok a hallgatók, oktatók partnerei, egyetem
nem létezhet könyvtár nélkül, igazi tudáscent-
rum birtokosai a szegediek. Méltatta az új

NaplóNaplóNaplóNaplóNapló
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könyvtár megálmodó fõigazgató-
ja, Mader Béla munkáját.

Magyar Anna, a Csongrád Me-
gyei Közgyûlés elnöke a könyvtá-
rakat a világnézet kiteljesedésének
fontos helyszíneként említette, me-
lyet a könyvtárosok töltenek meg
élettel, tartalommal. Felhívta a fi-
gyelmet arra, hogy ne felejtsük el a
hagyományos könyveket sem. Ma-
der Béla rövid beszédében elisme-
rõleg szólt azok munkájáról, akik a
könyvtár épületének létrejöttéhez
hozzájárultak, a vezetés ehhez el-
engedhetetlen kitartásáról, bölcses-
ségérõl. Kiemelte a társrendezõ Somogyi-könyv-
tár szerepét, rendezvényeit. Bakos Klára irigylésre
méltó példaként említette az SZTE vezetése és a
könyvtár közti munkakapcsolatot. A partnerség fon-
tosságát hangsúlyozta, nem retorikai elemként, ha-
nem a minisztériummal, önkormányzati vezetõség-
gel való jó együttmûködés tényezõjeként, a könyv-
tárak pedig alkalmasak erre a partnerségre.

A vándorgyûlés fõvédnöke, Hiller István ok-
tatási és kulturális miniszter szerint a könyvtá-
rak a valódi partnerség alapjait kidolgozták az
elmúlt idõszakban. A Gutenberg-galaxis él, vál-
tozik, új formákat ölt, hiszen az embernek szük-

sége van a tudás átadásának és átvételének vala-
milyen formájára, a változásokkal technikailag
és tartalmilag is lépést kell tartani. Ebben a
könyvtárosoknak sokat köszönhet az ország, hi-
szen sok feladat elé állították õket, sokat kértek
tõlük, és sokat adtak. Az elmúlt két–két és fél
évben nagy tömeget mozgattak meg a könyvtári
programok nevében, egyedülálló és példanélküli
munka volt, amiért köszönetet mondani jött.
Kiemelte a mélyen elemzõ, a folyamatokat látó
és láttató vitának és a gondolatok ütköztetésének
szükségességét az oktatásról és a kultúráról,
melyek aztán egy irányba vihetnek. Ismertette a
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minisztérium új Portál programját, amelynek
keretében 2008-tól több mint 20 milliárd forint
jut könyvtári célokra, melybõl 16,6 milliárd csak
a könyvtári terület fejlesztésére, 3,2 milliárd forint
pedig dokumentumok digitalizálására. A pályá-
zatokat 2007 novemberében írják ki, s öt év áll
rendelkezésre a megvalósításukra.

Ezt követõen a résztvevõk megtekintették az
SZTE Könyvtára fõigazgató-helyettese, Kokas

Károly és kollégája által készített filmet az új
könyvtárról, majd Inkei Péter, a Nemzeti Fej-
lesztési Ügynökség Humán Erõforrások Irányító
Hatóságának szakértõje az Új Magyarország fej-
lesztési terv forráslehetõségeit ismertette. Rész-
letesen bemutatta a Társadalmi infrastruktúra
operatív programot (TIOP) és a Társadalmi
megújulás operatív programot (TÁMOP), me-
lyek meghatározzák jövõbeni fejlõdésünk jelen-
tõs részét, s a régi tagállamokhoz képest szá-
munkra döntõ nagyságrendûek. Cél a társadalmi
foglalkoztatottság feltételeinek megteremtése. A
TIOP hét konstrukciója a kulturális területet érin-
tõ. Például tehetséggondozás, városok új köz-
mûvelõdési központjai, információs központok,
múzeumi infrastruktúra programja, tudásdepó
expressz, regionális tudástár. A digitalizálási
program – melyre korábban több pénzt indítvá-
nyoztak, de az összeg sajnos lecsökkent – a
magyar kulturális örökség digitális formában való
közvetítésével szolgálja az emberek tájékozódá-
sát, áttételesen a foglalkoztatási versenyképessé-
get is fokozza.

Az elõadások után a jelenlévõk megemlékez-
tek az idén elhunyt Bakonyi Gézáról és Rády

Ferencrõl. Az MKE-emlékérmek, valamint az
IKSZ és az MKE által adományozott „Az év

fiatal könyvtárosa” díj átadása után
a meghívott vendégek fogadáson
vettek részt, majd a nap hivatalos
programjait a Molnár Dixieland
Band koncertje zárta.

A második napot nyitó kis-
plenáris ülés levezetõ elnöke Mader
Béla volt, aki bevezetõjében meg-
fontolandó feladatot jelölt meg:
el kell gondolkodnunk azon, hogy
a végbement eszmei és technológi-
ai, valamint az információszerzés-
ben bekövetkezett változásokra mi-
lyen viszontválaszt tudnak adni a
könyvtárosok. A felhasználók szá-

mára meg kell könnyíteni a tárolt tartalmakhoz
való hozzáférést az értékek megtartása mellett.

Jill Cousins, a Holland Nemzeti Könyvtár
igazgatója Gerencsér Judit fordításában az Eu-
rópai Digitális Könyvtárat (EDL) mutatta be
(http://www.edlproject.eu/). Ennek elõdje a The
European Library (TEL, http://www.theeuropean
library.org), melynek honlapján 24 európai nem-
zeti könyvtár állományában kereshetünk 24 nyel-
ven, azonos felületen, akár külön alkategóriák-
ban. A következõ lépés a levéltárak, múzeumok,
audiovizuális gyûjtemények anyagainak bevonása
lesz, ehhez a prototípust 2008 novemberére ál-
lítják fel. Az EDL szeptemberben induló új hon-
lapja a korábbi verzión alapul, de más lesz a
megjelenése és hangulata, nem lesz katalógusa,
csak teljesen digitalizált dokumentumokat fog
tartalmazni tematikus gyûjteményekben, és a mú-
zeumok anyagait is magában foglalja már. A
könyvtárakat együttmûködésre hívta fel: belin-
kelhetjük könyvtárunkat oldalaikra, weblapunkra
letölthetjük a keresõfelületüket is, akár könyvtá-
runk profiljának a leginkább megfelelõ gyûjte-
mények kiválasztásával.

Bánkeszi Katalin, az Országos Széchényi
Könyvtár (OSZK) címzetes igazgatója Magyar

digitális könyvtár címû elõadásában az elõzõ
elõadáshoz szervesen kapcsolódva vázolta a ha-
zai helyzetet a digitalizálás területén. A TEL-
ben Magyarország a harminc teljes jogú tag
egyike, a 150 millió tételben kereshetõ többek
közt a MOKKA, a Corvinák, a Magyar Elektro-
nikus Könyvtár (MEK), a Nemzeti Digitális
Adattár (NDA) állománya, az EDL 16 tagú kon-
zorciumában az OSZK is szerepel. A Magyar
Elektronikus Könyvtár és a Neumann-ház digi-
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tális gyûjteményeinek egyesülésével hatalmas
digitális állomány jött létre, ezen kívül számos
digitális könyvtár létezik hazánkban, ezek azon-
ban nagyon különbözõek, így nem egyszerû
közös felületre hozni õket. Gondot jelent, hogy
nem volt tervszerû egységes digitalizálás, nin-
csenek központi adatbázisok, csak részben mû-
ködik a kötelespéldányok beadása, problémát
okoznak a szerzõi jogi korlátok a szolgáltatás-
ban, a szigetszerû megvalósítások. A stratégiai
célok közé tartozik a digitalizált dokumentumok
mennyiségének növelése (a minõség megõrzése
mellett), hozzáférés és távoli elérés biztosítása,
új elektronikus szolgáltatások létrehozása, tema-
tikus gyûjtemények és keresõk kialakítása, okta-
tás támogatása. A célok eléréséhez az alábbi
feladatokat kell megoldani: tervszerû, válogatott
digitalizálás, egységesített közgyûjteményi adat-
tárak, egységes szolgáltató felületek, több szin-
tû, központi keresõszolgáltatások, csatlakozás a
nemzetközi adatbázisokhoz.

Zeke László (Gazdasági és Közlekedési Mi-
nisztérium) a szélessávú infokommunikációs stra-
tégiáról beszélt rövid technológiatörténeti átte-
kintés után. Ismertette a részterületeket (hozzá-
férés, motiváció, tartalom, biztonság, képzettség),
a horizontális prioritásokat (innováció, esély-
egyenlõség), a piaci mechanizmusokat, a szabá-
lyozás lehetõségeit, a fiskális és közpolitikai esz-
közöket. Elszomorító statisztikai adatokat muta-
tott be arról, hogy hol tart hazánk a szélessávú
hálózati lefedettségben, kiemelte a vidék és
Budapest közt ezen a téren egyre növekvõ különb-
séget, ismertette a beavatkozási területeket és célo-
kat, valamint az új fejlesztési terv lehetõségeit.

Rövid kávészünet után Bazsa György (a
Magyar Akkreditációs Bizottság [MAB] elnöke)
Tudás – egyetem – könyvtár címû elõadását
hallgatták meg a jelenlévõk, melyet áthatott a
könyvtárakkal való régi, szoros személyes kap-
csolata. Áttekintette az elmúlt fél évszázadban
lezajlott könyvtári trendeket, kulcseseményeket,
majd a címben szereplõ fogalmakat és a köztük
fenálló kapcsolatokat elemezte. A tudás tág fo-
galom, egyenlõ-e a tudománnyal? A kollektív
tudás az emberiségé, könyvtári, az egyéni tudás
egyben kevesebb és több is nála a gének, képes-
ségek és készségek miatt. Az egyetem helyszíne
a kutatásnak, oktatásnak, doktorképzésnek, mind-
ezek társadalmi hasznosulásának intézménye. A
könyvtár egyrészt a tudás és információ nyilvá-

nos tárháza, a tudás megõrzésének, a hozzáfé-
résnek az intézménye, másrészt olvasó-, kutató-
és oktatóhely, munkahely, webhely, szolgáltató
széles skálán, ezen kívül hálózati konzorciumi
résztvevõ, partner, közösségformáló fórum és
köznevelõ; példaadó az, ahogy mindezt teszi. A
tudás, egyetem és könyvtár közti kapcsolat ábrá-
zolása nehéz, kölcsönhatások és átfedések jel-
lemzik, egymás partnerei. Nincs egyetem könyv-
tár nélkül, a könyvtár az oktatás és kutatás ele-
me és bázisa, minõségének fontos mércéje. A
könyvtárak egymás riválisai, partnerei. A MAB
az intézmények akkreditációja során értékeli az
intézmény könyvtári stratégiáját és helyzetét a
megfelelõségre épülõ minõség elve alapján. Az
elõadó javaslatokat kér a felsõoktatási akkreditá-
cióhoz: milyen a magyar könyvtárügy minõség-
politikája, van-e ilyen? A tudás társadalma, in-
formatikai társadalom felé haladunk, a tudás és
ismeretanyag mennyisége exponenciálisan nõ, így
nem a teljes lexikális tudásra van szükség, ha-
nem a tudás és az ismeretek megszerzésének
útját, módját, helyét kell tudni. A könyvtár a
legdinamikusabban válaszra kényszerülõ intéz-
ménytípus nagy kihívásokkal, nehéz feladatok-
kal, korlátozott anyagi, de rendszerint jó szemé-
lyi és infrastrukturális feltételek mellett. A könyv-
tárak csak széles körû és aktív partneri szerep-
ben tudnak megfelelni az új kihívásoknak.

Barabás Miklós, az Európa Ház igazgatója a
partnerségrõl beszélt civil nézõpontból. EU-tag-
ként új feladataink vannak, mivel a döntéshoza-
tal részesei vagyunk, a háttér, elkötelezettség a
kérdés. A partnerség három szintjét különítette
el: európai szintû, egy köztes, mely elvezet a
hazaihoz, és a hazai. A magyar civil társadalom
színes és változatos, negatív megfogalmazásban
megosztott és vitatkozó. Európában a szerveze-
tek összeálltak, együtt szervezõdnek és lobbiz-
nak, ebbe a magyarok is bekapcsolódtak, válto-
zatos sikerrel. Tapasztalataink figyelemre mél-
tóak, elõnyünk, hogy nehéz körülmények között
is talpon tudtunk maradni. Hazánkban a civil
szervezetek erõsen átpolitizált erõtérben jöttek
létre, ez káros, mert a napi politikától távol kéne
tartani a civileket. Általános koncepcióra van
szükség, tudni kell, hogy mit akarnak a minden-
kori kormányzattól. Az elõadó kiemelte a könyv-
tárak fontosságát a civil társadalomban mint
közösségfejlesztõkét, akik az emberekkel való
párbeszéd részesei.
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Ebédszünet után az alábbi szekciók ülésez-
tek: olvasószolgálati, bibliográfiai, mûszaki, tár-
sadalomtudományi, közkönyvtári egylet, gyer-
mekkönyvtáros, zenei könyvtárosok szervezete.
Beszámolóikat a késõbbi lapszámokban olvas-
hatják majd.

A rendezvény ideje alatt számos színes vetél-
kedõ várta a résztvevõket. Készíthettek montázst
könyvborítókból, tesztet tölthettek ki könyvtá-
rakkal kapcsolatos filmrészletekrõl, megméret-
hették könyvtár-informatikai ismereteiket. A leg-
jobb eredményt elérõket jutalomban részesítet-
ték. Az érdeklõdõk könyvtárvezetésen és város-
nézésen is részt vehettek. A vándorgyûlés hon-
lapján (http://vandor2007.bibl.u-szeged.hu/) az
eseményekrõl képes beszámolót láthatnak Mándli

Gyula fotóiból, valamint az MKE elnöksége ré-
szérõl a vándorgyûlés ideje alatt folyamatosan
készített összefoglalást olvashatnak a http://
konferencia.klog.hu címen.

A záró plenáris ülésen Bakos Klára összefog-
lalójában elmondta, hogy sokat tudtunk meg
magunkról, arról, hogy mit kell tenniük a könyv-
táraknak, hogy is nézzen ki a jövõ könyvtára.
Megköszönte a vendéglátók és a szervezõk
munkáját, a kiállítók hasznos jelenlétét. Megál-
lapította, hogy eredményes munkát végeztek, ami
új utat nyithat a könyvtárak számára. A vendég-
látók nevében Mader Béla megköszönte a jelen-
lévõknek, hogy eljöttek, és kifejezte reményét,
hogy érezték a szeretetet, amivel várták õket.
Ramháb Mária, a kecs-
keméti megyei könyvtár
igazgatója ismertette a
tavalyi kecskeméti ván-
dorgyûlés óta a könyvtá-
rukban történt eseménye-
ket. Ezután hagyomány-
teremtõ esemény követ-
kezett: a szegedi rende-
zõk egy vándorbotot ad-
tak át a jövõ évi vándor-
gyûlés helyszíne, Szom-
bathely képviselõjének,
Barki Katalinnak, a Ber-
zsenyi Dániel Fõiskola
könyvtára vezetõjének.
Bejelentették az IFLA-
HUN levelezõlista meg-
indulását, mely a magyar
és magyarul értõ könyv-

tárosok és információs szakemberek határokon
átívelõ levelezõlistája (http://infoserv.inist.fr/
wwsympa.fcgi/info/ifla-hun), majd átadták a
vándorgyûlés játékos programjainak díjait. Zá-
rásul megtekintették a szekciók ajánlásait, melyek
a vándorgyûlés honlapjára is felkerülnek majd. Az
esti baráti találkozó jó hangulatban, értékes beszél-
getésekkel telt.

Viszontlátásra jövõre Szombathelyen!
Dávid Boglárka

Kitüntetések

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete 39. Ván-
dorgyûlésén, Szegeden átadták a szervezet elis-
meréseit.

MKE-emlékérmesek lettek:
Barátné Hajdu Ágnes, az MKE elnökségi

tagja, a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyu-
la Tanárképzõ Fõiskolai Kar Könyvtártudomá-
nyi Tanszékének tanszékvezetõ tanára

Bazsóné Megyes Klára, az MKE Pest Megyei
Szervezetének elnöke, az érdi Csuka Zoltán
Városi Könyvtár igazgatója

Krasznai Mihályné, az MKE Mûszaki Könyv-
táros Szekciójának tagja, a Budapesti Mûszaki
Fõiskola Könyvtárának igazgatója

Pálvölgyi Mihály, az MKE Vas Megyei Szer-
vezetének tagja, a Berzsenyi Dániel Fõiskola Ter-
mészettudományi Fõiskolai Kar Könyvtár- és In-
formációtudományi tanszékének fõiskolai tanára
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Szivi Józsefné, az MKE Társadalomtudomá-
nyi Szekciójának tagja (volt elnöke), a Budapes-
ti Corvinus Egyetem Központi Könyvtára gyûj-
teményszervezési igazgatója

Solmoši Márta, az Ipolysági Városi Könyvtár
igazgatója

„Az év fiatal könyvtárosa” díjazottja:
Buzai Csaba, az orosházi Justh Zsigmond

Városi Könyvtár könyvtárosa
A helyismereti könyvtárosok tanácskozásán,

Gyulán Orbánné Horváth Márta kapott Kertész
Gyula-díjat.

Minden kitüntetett kollégának gratulálunk és
további sikereket kívánunk!

Az Egyházi Könyvtárak
Egyesülésének évi

közgyûlése
és konferenciája

Az 1994-ben alakult Egyházi Könyvtárak Egye-
sülése (EKE) minden évben szokásosan június
utolsó hetében tartja éves közgyûlését és az eh-
hez kapcsolódó kétnapos konferenciát. 2007-ben
június 25–27-én Szombathelyen, a hajdani
Sabáriaban, Szent Márton szülõvárosában jöttek
össze a tagkönyvtárak, hogy megválasszák az
egyesület új elnökét, a munkáját segítõ elnöksé-
get, és a konferencián meghallgassák, megbe-
széljék az egyházi könyvtárakat érintõ témákat. A
vendéglátó az egyházmegye elsõ püspöke, Szily
János által 1791-ben alapí-
tott Szombathelyi Egyház-
megyei Könyvtár volt.

A nyugati határszélen
fekvõ megyeszékhelyre
sokan jöttek el a háromna-
pos rendezvényre, a részt-
vevõk többsége vagy na-
gyon régen, vagy még soha
nem járt a városban és a
környékén. Ezért a könyv-
táros kollégák nagy része
kitartott az utolsó progra-
mig a változékony idõben
– a hõségtõl a csöpörgõ
esõig mindenben volt ré-
szük –, s hõsiesen ülte,
hallgatta, járta és nézte

végig az igencsak sûrû programot. Szerencsére a
régi karmelita kolostor csendes, nyugodt környe-
zetében mûködõ Martineum Felnõttképzõ Inté-
zetben minden együtt volt ahhoz (szállás, étke-
zés, kápolna, konferenciaterem), hogy a rendez-
vény pergõn, zökkenõmenetesen bonyolódjon le.

Hétfõn (25-én) délre még a legmesszebbrõl
érkezõk is regisztráltatták magukat, hogy ebéd
után, 14 órakor megkezdõdhessen az érdemi
munka. A vendégeket Sill Aba Ferenc, a Szom-
bathelyi Egyházmegyei Könyvtár igazgatója
köszöntötte, majd az elnöki és a kamarási beszá-
molók után, mivel az ez évi közgyûlésen új el-
nököt és elnökséget kellett választani, a jelölés
és a szavazás következett, amelynek eredménye-
képpen a következõ három évben Mányoki Já-

nos, az Evangélikus Országos Könyvtár igazga-
tója irányítja az egyesület munkáját az elnökség
segítségével. Az új elnök köszöntõ szavai után
rövid pihenõ következett, majd városnézésre in-
dult a társaság.

Elõször a hajdani Savaria pompás, mozaik-
padlós épületeinek, fürdõinek, a híres Borostyán-
kõ útnak a maradványait tekintették meg a Rom-
kertben, majd a XVIII. században épült püspöki
palota, a Szeminárium épülete, benne a könyvtár
következett.

A XVIII. századi, Dorffmaister István freskó-
ival díszített könyvtárszobában, elõlegként a
2008-as Biblia évére, egy kis kiállítás várta a
látogatókat az Egyházmegyei Könyvtár bibliái-
ból válogatva. A XIX. századi teremkönyvtár-
ban pedig a kódexeket, õsnyomtatványokat, an-
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tikvákat, a gyönyö-
rû Herzan-kötése-
ket és más értéke-
ket bemutató kiállí-
tást csodálhatták
meg. Majd a szé-
kesegyházban meg-
tartott ökumenikus
ima után a találko-
zó résztvevõit egy-
szerû vacsora várta
a közeli Szeminári-
um ma kollégiumként mûködõ épületében.

Kedden (26-án) konferenciával kezdõdött a
nap. A Mûhelymunka egyházi könyvtárakban

(Különleges gyûjteményeink megismertetésének

lehetõségei a szakmai és a nagyközönséggel.

Feltárás – népszerûsítés – kiadványok – elõadá-

sok) összefoglaló címet viselõ elõadások bemu-
tatták a Szombathelyi Egyházmegyei Könyvtár
1600-ig megjelent nyomtatványainak (õsnyom-
tatványok és antikvák) katalógusát (Rétfalvi Gá-

bor, Berzsenyi Dániel Fõiskola Szombathely), a
székesfehérvári püspöki könyvtár készülõ õs-
nyomtatvány-katalógusát (Velencei Katalin, Or-
szágos Széché-
nyi Könyvtár),
az értékes kü-
löngyûjtemé-
nyek gondozá-
sát és feltárását
(Ráday-örök-
ség, Podma-
niczky–Degen-

feld könyvtár), Mányoki János
pedig a könyvtárt mint szer-
kesztõséget, a Credo folyóirat
kiadóját mutatta be.

Délután buszra ült a társa-
ság, hogy a közeli határszéli
kisvárosba, a Nyugat-Dunán-
túl ékszerdobozának nevezett
Kõszegre kiránduljon. Az ere-
detileg tervezett program ki-
bõvült még két látnivalóval. A
szombathelyi Savaria Múze-
umban Mariazell nyolcszázöt-
ven éves jubileumára nyílt
nemzetközi vándorkiállítást
nézhették meg Horváth Sán-

dor múzeumigazgató kalauzo-
lásával, majd a domonkos rendházban, a nemré-
gen megnyitott Szent Márton Látogatóközpont-
ban Aigner Géza plébános mutatta be Savaria-
Szombathely Szent Mártonhoz fûzõdõ emlékeit
és a mellette lévõ Szent Márton templomot,
amelynek helyén a hagyomány szerint Szent Már-
ton szülõháza állt.

A nap méltó befejezése volt a Szombathelyi
Madrigálkórus és Laborczi Erzsébet orgonamû-
vész hangversenye az evangélikus templomban.

A harmadik nap (27-e) ismét komoly munká-
val kezdõdött. A szakmai délelõttön Kultúra –

kultusz – hagyományõrzés összefoglaló címmel
tartott elõadásokat hallgatva Debrecen kulturális
életével, református szellemiségével (Gáborjáni

Szabó Botond, Debrecen), Szombathely Szent
Márton-kultuszával és annak hagyományaival
(Dobri Mária, Szombathely) Pápa 1848-as ha-
gyományaival (Mezei Zsolt, Pápa), a Ravasz
László emlékére készülõ kiállítás tervével
(Fogarasi Zsuzsa, Kecskemét) és Pyrker érsek-
nek az egri vár felújítására tett erõfeszítéseivel
(Löffel Erzsébet, Eger) ismerkedhetett meg a hall-
gatóság. A szakmai program befejezése és az ebéd
után még egy rövid kirándulás következett a közeli
Ják községbe, ahol a XIII. században épített gyö-
nyörû, román stílusú apátsági templom várta a lá-
togatókat. A templom sietõs megtekintése után
indulás vissza Szombathelyre, egyenesen az állo-
másra, hogy fõként a messzirõl érkezõk, akikre még
egy hosszú utazás várt, elérjék a vonatot, s a há-
romnapos, remélhetõleg hasznos és élményekkel
teli távollét után idõben hazaérjenek.

Dobri Mária



  Könyvtári Levelezõ/lap • 2007. augusztus • 17

Beszámoló az Egyházi
Könyvtárak Egyesülése
tevékenységérõl 2004 és

2007 között

Az Egyházi Könyvtárak Egyesülése 1994-ben
alakult, 1995-tõl hivatalosan bejegyzett, feleke-
zeti hovatartozástól független, ökumenikus mun-
kaközösség, egyesület.

A szervezet alapszabályban megfogalmazott
célja: „… a magyarországi egyházi könyvtárak
együttmûködésének elõmozdítása, lehetõség sze-
rinti közös álláspont kialakítása és tapasztalatok
kicserélése az alábbi területeken: a., az egyházi
könyvtáraknak egyházukban és a társadalomban
betöltendõ szerepe,  b., könyvtári feldolgozó
munka és gyûjtõkörök, valamint  c., muzeális
értékek õrzése.”

Az egyesület ügyeit az elnök, titkár, kamarás,
tíztagú elnökség és háromtagú felügyelõ bizott-
ság intézi. Az elnököt az elnökséget alkotó fele-
kezetek (katolikus – protestáns) háromévenként
felváltva adják. Az elnök, az elnökségi tagok és
a felügyelõ bizottság tagjai megbízatása három
évre szól.

Az egyesülés legfõbb szerve a közgyûlés. A
közgyûlés évente ülésezik, a több napos össze-
jövetel programjában a közgyûlésen túl tudomá-
nyos konferencia, szakmai délelõtt és kirándu-
lás, valamint ökumenikus lelki program is szere-
pel. Az összejöveteleket minden évben más-más
felekezet és könyvtár rendezi.

Az éves összejövetel szokásos
idõpontja június utolsó hetének elsõ
három napja, a „munkaév” így júni-
ustól júniusig tart.

Közgyûlések, elnökségi
ülések

Az Egyházi Könyvtárak Egyesülésé-
nek közgyûlése az alapszabálynak
megfelelõen az elmúlt években éven-
te ülésezett. A 2004. évi tisztújító
közgyûlést Kalocsán és Kecskemé-
ten, a 2005. évi közgyûlést Csurgón,
a 2006. évit Szegeden rendeztük,
idén Szombathely volt a házigaz-
dánk.

Az elnökség tagjai e-mailben és telefonon fo-
lyamatosan kapcsolatban álltak egymással, az egy-
egy feladat megoldására alakuló bizottság tagjai
személyesen is találkoztak. A teljes elnökség –
szintén az alapszabálynak megfelelõen – 2004 és
2007 között évente legalább kétszer ülésezett.

Konferenciák és szakmai délelõttök az
éves összejöveteleken

A közgyûléshez kapcsolódóan minden évben
tudományos konferenciát is szervezünk. A szak-
mai konferenciák témája egy, az elmúlt évek
során kialakult rendet követ: az egyik évben ál-
lományvédelem, restaurálás, állagmegóvás, egyéb
„régi könyves” témákról, a másik évben az adat-
bázis-építés, számítógépes feldolgozás, digitali-
zálás kérdéseirõl hallunk. Elõadóinkat a szakma
hozzáértõ képviselõi közül kérjük fel.

Szakmai konferenciáink témái-címei az elmúlt
három évben a következõk voltak: 2004: Egyhá-

zi könyvtárak a változó hazai könyvtárügyben

(Stratégia, cél, jövõkép, menedzsment); 2005: „A

tudás gyökere keserû, gyümölcse penig gyö-

nyörûséges” (Apáczai Csere János) – egyházi

iskolai könyvtárak régen és ma; 2006: A jövõ

korszerû könyvtárai: modernizálás mûemléki

környezetben, könyvtárépítés, könyvtártech-

nológia; 2007: Mûhelymunka egyházi könyvtá-

rakban.
Eleinte az éves közgyûlésekhez kapcsolódó-

an, az utóbbi két évben pedig már szakmai dél-
elõttök keretében szakmai elõadások is elhang-
zottak az egyes könyvtárakban folyó kutató- és
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mûhelymunkáról, valamint az egyházi könyvtá-
rakat érintõ kérdésekrõl. 2005-ben az egyesületi
munkacsoportok vezetõi számoltak be a szak-
mai csoportok tevékenységérõl, megismerkedhet-
tünk egy cédékiadvánnyal és hallhattunk szoft-
veres felmérésrõl és az állományvédelemrõl is.
2006-ban a vallási és kulturális turizmus, isme-
retterjesztés volt a szakmai délelõtt fõ témája, és
beszámolókból tájékozódhattunk egyéb aktuali-
tás programokról: MOKKA-R egyesület, egyhá-
zi könyvtárak szakfelügyelete, szoftverváltással
kapcsolatos pályázat. 2007-ben a szakmai dél-
elõtt címe: Kultusz, kultúra, hagyomány. Ezen
az egyházi gyûjteményekben dolgozó kollégák
nem könyvtári, hanem mûvelõdéstörténeti, kul-
túrtörténeti kutatásairól hallhattunk elõadásokat.

Szakmai napok, konferenciák,
értekezletek, továbbképzések

Az egyesület év közben is rendezett házi konfe-
renciákat, szakmai napokat, továbbképzéseket.

2005-ben: szoftverbemutatót szerveztünk; a
Corvina, a HunTéka és a Szikla program „mu-
tatkozott be”. Szakmai napot tartottunk a MOK-
KA és a MOKKA-R – egyesületrõl. Konferenci-
át szerveztünk Állományvédelem a rendõr, a

biztonság-technikai szakember, a jogszabály-al-

kotók, a restaurátor és a könyvtáros szemszögé-

bõl címmel. Elindítottuk Szomszédolás címû
programsorozatunkat, mely 2006-ban és 2007-
ben is folytatódott. Szomszédolásunk helyszínei:
1. Szentendre: a Szerb Ortodox Egyházmegye
Gyûjteményei és Schramkó Péter restaurátor
mûhelye, 2. a Magyarországi Unitárius Egyház
és a Rabbiképzõ Egyetem Könyvtára, 3. a Rá-
day Könyvtár és az Országos Evangélikus
Könyvtár, 4. a Pálos Könyvtár és a Piarista
Könyvtár, 5. a Képzõmûvészeti Egyetem Könyv-
tára – az Opera, 6. az Országgyûlési Könyvtár –
a Parlament, az MTA Könyvtár – Kézirattára és
Keleti Gyûjteménye. Ez a programsorozat nem-
csak az egyházi könyvtárban dolgozó kollégák,
hanem más könyvtártípusban dolgozók körében
is igen kedvelt volt.

2006-ban konferenciát tartottunk Az antikvá-

riumok világa az antikvárius, a könyvgyûjtõ és a

könyvtáros szemével, valamint Pályázatok a

pályáztató, a kuratóriumi tag (elbíráló) és a

pályázatíró könyvtáros szemszögébõl címmel.
Elindítottunk Vendégünk címû programsoroza-

tunkat. Elsõ vendégeink az IKSZ, az MKE és a
Publika Könyvtári Kör voltak.

2007-ben szakmai értekezletet tartottunk a
kulturális szakemberek szervezett továbbképzé-
sérõl és az egyházi könyvtárakban folyó szakfel-
ügyeletrõl. Két-két napos „régikönyves” és „di-
gitalizálós” szakmai továbbképzést szerveztünk
„…holtig megõrzött tanulási vágy nélkül jó

könyvtáros el sem képzelhetõ” (Dávid Antal)  és
Digitalizálás – Miért? Mit? Hogyan? Mivel?

címmel. Ez utóbbi két a programot a Kataliston
is meghirdettük, illetve a Könyvtári Levelezõ/lap-
ban is közzétettük. Felhívásunkra meglepõen sok
„külsõs” (nem egyházi könyvtárban dolgozó) kol-
léga is részt vett ezeken a rendezvényeken.

Munkacsoportok

Az egyházi könyvtárak a 2004. évi közgyûlés
után létrehozott munkacsoportokban végzik a
munkájukat. 2005 januárjában találkozott elõször
a PR-es, a szoftveres, a gyûjtõköri együttmûkö-
dés megszervezésére indított folyóiratos, és a
gyûjteményi könyvtárakat összefogó munkacso-
port.

1. A PR munkacsoportot a PR „szükségessé-
gének” felismerése hozta létre. A munkacso-
port célja: megfelelõ és hatékony „reklám” –
magunkról a korszerû technika felhasználásával.

A megvalósítás, a munkacsoport munkájának
elõzménye és eredménye: 1996-ban, majd 1999-
tõl 2004-ig minden évben papír alapú névtár
jelent meg az egyházi könyvtárak adataival.
2000-tõl próbáltuk megteremteni az egyesület
folyamatos jelenlétét a szaksajtóban. 2002-tõl él
a belsõ levelezõlistánk, 2003-tól honlapunk
(www.eke.hu), 2004-ben indítottuk útjára az EKE
Hírlevelet, 2005-tõl háromévente adjuk ki cím-
tárunkat. Szívesen tartunk elõadásokat az egye-
sületrõl, az egyházi könyvtárakról különbözõ
szakmai rendezvényeken.

Tevékenysége: A munkacsoport folyamatosan
frissítette a honlapot, gondozta a levelezõlistát.
Háromhavonta megjelent az EKE Hírlevél, és
elkészült a legfrissebb címtár.

2. A szoftveres munkacsoport elõzménye: Az
1990-es évek közepétõl minden egyházi könyv-
tárban elkezdõdött a számítógépes feldolgozás –
különbözõ programokkal. Legtöbb helyen az
Orbis programot használták. 2000-ben létrejött a
Theca internetes adatbázis, amely közös keresõ-
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felületet biztosít hét egyházi könyvtár nem teljes
anyagának elérésére.

Célunk – már a Theca bevezetésével is – a
különbözõ programokat használó könyvtárak
közötti kapcsolatteremtés, kapcsolódás lehetõsé-
gének megteremtése nemzeti és nemzetközi adat-
bázisokhoz, valamint adatszolgáltatás volt. Ezt a
Theca nem valósította meg részben az Orbis
program sajátosságaiból adódóan – bár a prog-
ram akkor még megfelelõ volt –, részben mert
csak hat magyarországi és egy határon túli könyv-
tár anyagának egy része kereshetõ benne, és azért
is, mert az adatbázis frissítése alkalomszerûen
történik. A korszerû adatszolgáltatás, érdembeli
kapcsolódás és részvétel nemzeti és nemzetközi
adatbázisokban feltétele valamilyen integrált
rendszer bevezetése.

A megvalósítás: Már 2004-ben és 2005 fo-
lyamán is több szakmai napot és megbeszélést
tartottunk, elkészítettünk egy felmérést és törté-
neti áttekintést az egyházi könyvtárakban folyó
számítógépes munkáról. A felmérés és történeti
áttekintés megjelent a szaksajtóban. (Kövécs Il-

dikó és Baranya Péter cikke – Könyvtári Leve-
lezõ/lap 2005. májusi és júliusi szám.) A felmé-
rés alapján összeállítottunk egy szakmai anya-
got, melyet benyújtottunk a Nemzeti Kulturális
Örökség Minisztériumához (NKÖM). Munkánk
eredményeként pályázati támogatásban részesült
néhány, a szoftverváltásra kész egyházi könyv-
tár, így újabb hét egyházi könyvtár 2006-tól in-
tegrált rendszert használhatott. Ezek a könyvtá-
rak Corvina programra váltottak. Mivel a pályá-
zati támogatást csak 2006-ban kaptuk meg, a
munka is csak ettõl az évtõl kezdõdhetett meg.
Megvásároltuk a programot, létrejöttek a szerzõ-
dések, az érintett könyvtárosok tanfolyamon
vettek részt, tesztelték az új programot, és elkez-
dõdött a konverzió elõkészítése, több helyen be
is fejezõdött. Napjainkban minden egyházi
könyvtárban használnak valamilyen számítógé-
pes programot a kollégák,  kb. húsz egyházi
könyvtárban használnak integrált rendszert.

3. A folyóiratos munkacsoportot a gyûjtõköri
együttmûködés szükségessége hívta életre. A
romló gazdasági helyzetben egyre kevesebb pénz
jut dokumentumvásárlásra. A nem egyházi
könyvtárak gyakorlatának megfelelõen hasznos-
nak láttuk, hogy elkészítsünk egyféle lelõhely-
jegyzéket. (Ilyet készít pl. a gyõri megyei könyv-
tár, feltérképezve, hogy a megye könyvtáraiba

milyen folyóiratok járnak). Az egyházi könyvtá-
rakba sok szaklap jár, köztük különösen is fon-
tosak az idegen nyelvûek, melyek beszerzése nem
könnyû, és az áruk is borsos. Egy internetes vagy
akár nyomtatott lelõhelyjegyzék segítségével
ezeket a folyóiratokat a „civil” könyvtárak és
könyvtárhasználók s közülünk az igen-igen rossz
anyagi körülmények között létezõ könyvtárak is
elérhetnék, ha maguk nem tudják is beszerezni
az adott folyóiratot. A folyóiratos munkacsoport
koordinálást a Szegedi Hittudományi Fõiskola
Könyvtárának munkatársai vállalták.

A munkacsoport célja, hogy felmérje az egy-
házi könyvtárakban lévõ magyar és idegen nyel-
vû folyóirat állományt, összegyûjtse a folyóira-
tok címeit, a példányok adataival együtt. Ezáltal
jobban megismerhetjük egymás állományát, le-
hetségessé válik a tartalomjegyzék szolgáltatás,
cikkek fénymásolatának kérése és küldése.

A megvalósítás: A 2004. év végéig elkészült
egy ûrlap és az ûrlap segítségével a folyóirat-
állomány – és a munkára való készség – feltér-
képezése. A munkacsoport 2005 januárjában ta-
lálkozott elõször. A megbeszélésen részt vettek
mindazoknak a könyvtáraknak a könyvtárosai,
akik adatszolgáltatóként közremûködtek. Voltak,
akik kész anyaggal érkeztek, voltak, akik csak
ezután álltak neki a feldolgozásnak.

A folyóiratos munkacsoport munkájának ered-
ményeként 2005 óta egy adatbázis-lelõhelyjegy-
zék található az EKE honlapján a kurrens folyó-
iratokról (PELE PEriodika LElõhely adatbázis).
Jelenleg hét könyvtár állományadatait tartalmazza
a rendszer. Kívánatos és hasznos lenne, ha újabb
könyvtárak csatlakoznának az adatbázishoz.

4. A gyûjteményi könyvtárakat összefogó (digi-

talizálós) munkacsoport elõzményei: 2003-ban az
EKE részt vett a nemzeti kulturális vagyon felmé-
résére (digitalizálás szempontjából) irányuló mun-
kacsoport munkájában. 2005-ben készült el az
Országos könyvtári digitalizálási terv, melynek
megvalósítása 2007 és 2013 között várható. A terv
elkészítésben és véleményezésében is részt vettünk.

Cél: A digitalizálás nemcsak divatos, hanem
számunkra, egyháziak számára elsõdlegesen ál-
lományvédelmi és másodlagosan ismeretterjesz-
tési (vallási és kulturális ismeretterjesztés, turiz-
mus) szempontból szükségesen elvégzendõ fel-
adata a könyvtáraknak, levéltáraknak. A digita-
lizálás óriási munka; valóban tervezést és orszá-
gos, sõt nemzetközi összefogást igényel.
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Megvalósítás: Egészen tágan értelmezhetõ
digitalizálás (melybe a számítógépes adatbázis
építése, internetes tartalomszolgáltatás, CD-ROM
készítése stb. is beletartozik) több formában és
több egyházi könyvtárban történt. Ezt segítette –
olykor hátráltatta – több országos program (pl.
pályázat), és ösztönözte az az igény, hogy cédén
vagy interneten megmutassuk a kincseinket. A
munka sajnos némiképpen párhuzamosan történt
az egyes könyvtárakban, az egyesület ezért is
próbálta meg összefogni az egyedi próbálkozá-
sokat munkacsoport létrehozásával, továbbkép-
zés szervezésével, szakmai érdekképviselettel
(tárgyalásokkal).

• A munkacsoport létrehozása és munkája: A
munkacsoport elkészített egy felmérõ lapot, és
az adatszolgáltatás az együttmûködésre kész
könyvtárak részérõl megtörtént.  Tervünk egy
adatbázis létrehozása és szolgáltatása volt a
muzeális anyagról, s lehetõség szerint egy EEK
(Egyházi Elektronikus Könyvtár) létrehozása és
szolgáltatása a modern teológiai anyagból az
egyesület honlapján. Végül nem ez a nagyszabá-
sú terv valósult meg, de egyféle közös produk-
tumként létrejött az EKE honlapján egy linkgyûj-
temény Digitalizált dokumentumok egyházi gyûj-

teményekben címmel (www.eke.hu).
• Továbbképzés: Az egyesületet megkeresõ di-

gitalizálással foglalkozó cégeket azzal szoktuk
türelemre inteni, hogy várjuk meg az országos
digitalizálós terv elindulását és megvalósulását.
Ugyanakkor mindig szorgalmaztuk, hogy közü-
lünk minél többen tegyenek szert elméleti és
gyakorlati ismeretekre a digitalizálásról, hogy
felkészülten és ugrásra készen állva tudjunk
bekapcsolódni az országos programokba. Ezért
szerveztük a digitalizálós szakmai napokat, to-
vábbképzéseket 2007 tavaszán. De azért is, mert
a digitalizálás nagyon költséges vállalkozás,
nekünk pedig kevés pénzünk van, és vannak
olyan feladatok, amelyeket „házilag” is el tu-
dunk végezni. Az sem árt, ha felkészülten (fel-
készültebben) tudunk tárgyalni a digitalizálós
szakemberekkel, mert így kevésbé érezhetjük
magunkat kiszolgáltatottnak.

• Érdekképviselet: Tárgyalásokat, megbeszé-
léseket tartottunk különbözõ digitalizálással fog-
lalkozó intézményekkel, cégekkel.

A szervezett munkacsoportokon túl „ad hoc”

társulások foglalkoztak egyéb fontos feladatok-
kal. Ilyen volt pl. az állományvédelem, a régi

könyvek gondozása, kezelése – mely könyvtára-
inkban kiemelt feladat –, vagy a pályázatok,
pályázati lehetõségek kérdése.

1. Az állományvédelem – gyûjteményeinkbõl
adódóan kiemelten fontos feladat nálunk, egyhá-
zi könyvtáraknál. Az 1990-es évek közepétõl az
egyházi könyvtárak folyamatosan pályázhattak a
Nemzeti Kulturális Alapnál (NKA) általános és
egyedi restaurálásra.

2005-ben a szokásos NKA-s pályázatokon kí-
vül egy pályázatként bonyolódó, de nem megpá-
lyázandó minisztériumi támogatás keretében 20
millió forintot kaptak az egyházi könyvtárak állo-
mányvédelmi eszközök (vagyon- és tûzvédelmi
rendszer korszerûsítése, páraelszívó berendezés,
takarítógép, porszívó, UV-fólia) beszerzésére. Ezt
a jelentõsnek mondható támogatást elõkészítendõ
tartottunk egy szakmai napot (l. fentebb), és elvé-
geztünk egy felmérést, mely alapján összeállítot-
tunk egy szakmai anyagot, és benyújtottuk a mi-
nisztériumhoz. A felmérés eredményét egy cikk-
ben foglaltam össze, amely a Könyvtári Levelezõ/
lapban és az EKE honlapján is olvasható. (Ásványi
Ilona: Állományvédelem egyházi könyvtárakban.
In: Könyvtári Levelezõ/lap 2006. július p. 3–11.
www. eke.hu/olvasnivalo). A pályázati támogatást
2006-ban kaptuk meg, így ezt a fejlesztést tavaly
valósíthattuk meg.

2. Az egyesület kezdettõl fogva felhívta a
figyelmet a pályázatokra, az utóbbi években
pedig szinte rendszeres egyeztetések, megbeszé-
lések is történtek a pályáztató intézményekkel
(minisztérium, NKA, Nemzeti Civil Alapprog-
ram – NCA). Készítettünk egy felmérést, ennek
alapján összeállítottunk egy szakmai anyagot az
egyházi könyvtárak pályázatai tapasztalatairól és
az ezzel kapcsolatos igényekrõl, szakmai napo-
kat szerveztünk a témával kapcsolatban.

Részben az egyesület tevékenységének kö-
szönhetõen az 1990-es évek második felétõl, a
nyilvánosság vállalásának következményeként,
kifejezetten az egyházi könyvtárak számára vagy
más könyvtártípusok mellett az egyházi könyv-
tárak számára is megjelentek pályázatok.

Kifejezetten az egyesület tevékenységének
köszönhetõen az elmúlt években az egyházi
könyvtárak többször kaptak pályázatként bonyo-

lódó, de nem mindig nyíltan kiírt támogatást
különbözõ célokra, összesen 63,5 millió Ft-ot:

• 2003-ban, 2004-ben dokumentumvásárlásra

7-7 millió Ft-ot;
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• 2003-ban (2004-es kifizetéssel) 6 millió Ft-
ot

• és 2004-ben (2005-ös kifizetéssel) 2,5 mil-
lió Ft-ot restaurálásra, savtalanításra;

• 2005-ben (2006-os kifizetéssel) 20 millió
Ft-ot állományvédelmi eszközök vásárlására;

• 2005-ben (2006-os kifizetéssel) 5 millió Ft-
ot szoftverváltásra;

• 2006-ban (2007-es kifizetéssel) 16 millió
Ft-ot dokumentumvásárlásra.

Az egyesület pályázatai

2004 és 2007 között az egyesület nevében a követ-
kezõ szervezetekhez és témákban nyújtottunk be
pályázati anyagot és nyertünk támogatást:

Az NKA-nál éves programjaink és tovább-

képzéseink lebonyolítására összesen 1 millió 760

ezer Ft támogatást nyertünk.
Az NKÖM – OKM-nél (Oktatási és Kulturá-

lis Minisztérium) két lezárt pályázatunk volt a
fenti idõszakban, összesen 386 ezer Ft-ot nyer-
tünk, mindkét esetben mûködési kiadásainkat

finanszírozhattuk a támogatás segítségével.
2005-tõl nyílt lehetõségünk arra, hogy az NCA-

nál is pályázzunk. Innen szintén mûködési kiadá-

sokra és az alapszabályban meghatározott felada-
tok támogatására remélhettünk pályázati segítsé-
get. Az NCA-hoz négy alkalommal nyújtottunk be
pályázati anyagot, három projektet bonyolítottunk
le a támogatásból. Összesen 1 millió 350 ezer Ft-
ot fordíthattunk kommunikációs, utazási költsége-

ink finanszírozására, továbbképzések, szakmai na-

pok szervezésére. Ebbõl a támogatási összegbõl
2006 decemberében vásároltunk egy lap-topot és
egy projektort; ezek az eszközök nagy segítséget
jelentettek és jelentenek szakmai rendezvényeink
lebonyolítása során. 2007. április 25-i határidõvel
nyújtottuk be újabb pályázati anyagunkat, 990 ezer

Ft támogatást kérve.

Közhasznúság

A pályázatokkal kapcsolatosan szólnunk kell a
közhasznúságról is.

Már korábban is foglalkoztunk a gondolattal,
de 2005-ben egészen határozottan felmerült, hogy
hasznos és jó lenne, ha egyesületünket, más szer-
vezetekhez hasonlóan (MKE, IKSZ) közhasznú

szervezetté minõsíttetnénk.
2005 tavaszán az elnökség úgy határozott,

hogy kérjük a közhasznúságot, és indítsuk el az

ügyet. Mivel ezt az alapszabály-módosítást ma-
gunk nem tudtuk elvégezni, sõt el sem végezhet-
jük, jogászt kerestünk, aki átnézte az eddig érvé-
nyes és elkészítette a közhasznúsági státushoz
szükséges módosított alapszabályt.

Mivel az egyesülés közhasznúvá nyilvánítása
és a szervezetnek a továbbiakban közhasznúként
mûködése olyan kérdés, amelyrõl a közgyûlés-
nek kell döntenie, a 2005. évi közgyûlés elé tár-
tuk a kérdést.

A közhasznúsági státus elnyerésétõl azt vár-
tuk, hogy növekednek a pályázási lehetõségek,
különösen az NCA-nál. Mire a közgyûlés elé
került a kérdés, kiderült, hogy bizonyos pályáza-
tokon a NCA-nál így is részt vehettünk, így a
közgyûlés úgy döntött, hogy akkor (2005) nem
kérjük a közhasznúvá nyilvánításunkat.

A finanszírozásért folytatott küzdelmek
Bár a rendszerváltás óta változott az egyházi

könyvtárak sorsa, de a finanszírozásunk válto-
zatlanul problémás maradt. A mindenkori költ-
ségvetési törvénynek és uralkodó politikai han-
gulatnak kiszolgáltatva különösen is nehéz volt
az utóbbi néhány év, 2005-ben pedig az egyházi
könyvtárak éppen csak létezni voltak képesek.

A Magyar Köztársaság 2006. évi költségveté-
se az egyházi közgyûjtemények részére 500 millió

forintot irányzott elõ. Ez az összeg 305 millió
forinttal (kb. 40%-kal) volt kevesebb, mint a
2005. évi.

A gyûjteményi támogatás 2006-ra tervezett
csökkentésével több könyvtár fennmaradása is
megkérdõjelezõdött. Voltak olyan könyvtárak,
amelyek már eddig is elbocsátásokra, munka-
idõ és nyitvatartási idõ csökkentésére, bezárá-
sokra stb. kényszerültek, nem beszélve a meg-
kezdett és 2006-ban leállt könyvtári-szakmai
programokról.

Amikor 2005 õszén ismertté váltak a 2006.
évi költségvetés számai elnökségi ülést tartot-
tunk, melyen megfogalmaztunk egy tiltakozást.
Akciónkhoz a Magyar Egyházi Levéltárosok
Egyesülete is csatlakozott. A tiltakozást eljuttat-
tuk az egyházi ügyekért felelõs államtitkárhoz,
és tájékoztatásul a történelmi egyházak és fele-
kezetek vezetõihez. Késõbb az államtitkárral
megbeszélést is folytattunk az ügyben.

A finanszírozással kapcsolatos küzdelmekhez
tartozott, hogy rendkívüli elnökségi ülés kereté-
ben megbeszélésre hívtuk az Országgyûlés kul-
turális bizottságának elnökségét is. Elfogadták a
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meghívást, az elnökség találkozott is velük 2006
júliusában, valamint megkerestük, felvettük a
kapcsolatot és tárgyalásokat folytattunk az ún.
Vatikáni Bizottsággal 2006 õszén.

Az elmúlt három évben helyzetünkrõl több
alkalommal juttattam el szakmai anyagot külön-
bözõ egyházi vezetõkhöz, voltak, akikkel meg-
beszéléseket is folytattam.

Szakmai kapcsolatok –

érdekképviseleti egyeztetések

Rendszeres és jó kapcsolatot alakítottunk a kü-
lönbözõ fenntartói és szakmai szervezetekkel,
intézményekkel, egyesületekkel: NKÖM-OKM,
Könyvtári Intézet, Országos Széchényi Könyv-
tár; Magyar Könyvtárosok Egyesülete (MKE),
Informatikai és Könyvtári Szövetség (IKSZ),
Publika Könyvtári Kör, Könyvtárostanárok Egye-
sülete; NKA, NCA, Nemzeti Periodika Adatbá-
zis (NPA), Consortium of European Research
Libraries (CERL), MOKKA – MOKKA-R; Neu-
mann-ház, Pytheas Kiadó és Nyomda, Arcanum.

Részt vettünk a fenti szervezetek, intézmé-
nyek által szervezett szakmai konferenciákon,
programokon.

Részvétel a szakmai kerekasztal munkájában:

A könyvtáros szakmát érintõ kérdésekben egyez-
tettünk a szakmai kerekasztal tagjaival, részt
vettünk annak munkájában. (A kerekasztal tag-
jai: IKSZ; MKE; Egyetemi Könyvtárigazgatók
Kollégiuma; Fõiskolai Könyvtárigazgatók Egye-
sülete; Magyar Orvosi Könyvtárak Szövetsége;
Könyvtárostanárok Egyesülete; EKE).

Részvétel országos programokban

Az egyesület mindig szorgalmazta és összefogta
az egyházi könyvtárak részvételét különbözõ
szakmai programokban. Az elsõ komoly prog-
ram, amelyhez már nemcsak külsõ megfigyelõ-
ként vagy résztvevõként, hanem szervezõként,
saját programokkal csatlakozott egyházi könyv-
tár (a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Fõisko-
la Könyvtára és a Kalocsai Fõszékesegyházi
Könyvtár) az egyesület szervezésében és bízta-
tására a Könyvtárak összefogása a társadalomért

elnevezésû program volt 2006-ban.
A kapcsolódás országos kezdeményezésekhez

igen fontos, szükséges és hasznos lenne az egy-
házi könyvtárak számára. Megjelenhetnénk az

Internet Fiesta rendezvénysorozatában, jelen le-
hetnénk a könyvfesztiválon és egyéb programo-
kon is.

Az „összefogás” rendezvény bizonyítja, hogy
van keresnivalónk az ilyen jellegû rendezvénye-
ken, van mit megmutatnunk (a nemzeti kulturá-
lis vagyon egy részét jelentõ kulturális kincsein-
ket, muzeális állományunkat, könyvtárainkat),
képesek vagyunk korszerû könyvtári szolgáltatá-
sokra a mûemléki környezet, mûemléki körülmé-
nyek és a mostoha személyi feltételek ellenére.

Részvétel szakmai munkabizottságok munká-
jában:

2004 és 2007 között az egyesület az Országos

könyvtári digitalizálási terv elkészítésével foglal-
kozó munkabizottság, valamint a MOKKA-R Egye-

sület munkájában vett részt.
Törvénytervezetek és szakmai anyagok véle-

ményezése:
A korábbi évekhez hasonlóan 2004 és 2007

között is véleményeztünk különbözõ szakmai
anyagokat, jogszabálytervezeteket (reprográfiai

jogdíj, muzeális dokumentumok kezelése és nyil-

vántartása, szerzõi jogdíj).
Más szakmai szervezetekhez hasonlóan véle-

ményeztünk különbözõ szakmai anyagokat (Kul-
turális stratégia, Magyar könyvtárügy marketing-
stratégiája 2005–2007., Országos digitalizálási
terv, Könyvtári stratégia 2007–2013, Könyvtá-
ros Etikai Kódex). Ez utóbbinak aláírói között is
szerepel az egyesület.

Külföldi kapcsolatok

Az egyesület két külföldi szakmai szervezettel
áll kapcsolatban, az egyik az AKThB (Arbeits-
gemeinschaft Katholisch-Theologischer Biblio-
theken) – német katolikus teológiai könyvtárak
munkaközössége, a másik a BETH (Biblio-
theques Européennes de Théologie) korábban:
Conseil International des Associations de
Bibliotheques de Théologie, a Teológiai Könyv-
tárak Egyesüléseinek Nemzetközi Tanácsa.

2004-ben a tisztújító közgyûlésen felmerült,
hogy az ATLA (American Theological Library
Association) felé is „nyissunk”, érdeklõdjünk. Ezt
meg is tettük, ám ezt a tengeren túli kapcsolatot
az egyesület anyagi okok miatt nem tudja vállal-
ni a személyes kapcsolattartás szintjén.

A kapcsolatot a két szervezettel (BETH,
AKThB) a pannonhalmi Fõapátsági Könyvtár,
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annak vezetõje, az egyesület
elsõ elnöke, Bánhegyi Miksa

„hozta” az EKÉ-nek, aki az
egyesületünk megalakulása utá-
ni elsõ években már nemcsak
Pannonhalma, hanem az EKE
képviseletében is vett részt az
éves összejöveteleken.

Egyesületünknek a BETH-
tel van élõbb és rendszeresebb
kapcsolata. Az EKE a BETH-
hez kezdetben csak megfigye-
lõi státusban csatlakozott, majd
2002 óta rendes tagként tarto-
zik a szervezethez.

A kapcsolatfelvétel a BETH-
tel és tagság a szervezetben az
1990-es évek végén Magyaror-
szág uniós csatlakozásának reménye és lehetõ-
sége miatt volt fontos, mert ezt a szervezetet az
Európai Unió is elismeri.

A szervezet 1996-ban és 2005-ben Magyar-
országon tartotta éves összejövetelét; 1996-ban
Pannonhalmán, 2005-ben Debrecenben. Mindkét
alkalommal több elnökségi tag jelen volt a ren-
dezvényen. A külföldi találkozókon minden év-
ben részt vesz egyesületünk képviselõje.

***
A 2004. évi tisztújító közgyûlésen egyesüle-

tünk már tizedik születésnapját ünnepelte. Az
évfordulóra megírtam az egyesülés történetét.
(Tízéves az Egyházi Könyvtárak Egyesülése. In:
Egyházi Könyvtárak Egyesülése. Névtár 2004.
Pannonhalma, 2004. p. 3–32.) A tanulmány vé-
gén ez olvasható:

„A 10. évforduló – mint minden évforduló –
az ünneplés mellett számadásra és a további fel-
adatok megfogalmazására is készteti az egyesü-
lés tagjait.

Az egyházi könyvtárak – különleges gyûjte-
ményük révén, mely vitathatatlanul a nemzeti
kulturális örökség része – sajátos csoportot al-
kotnak a hazai könyvtárak között. Bár a rend-
szerváltást megelõzõ évtizedekben uralkodó hi-
vatalos eszme ezt is megpróbálta, mégis leta-
gadhatatlanul beletartoznak a hazai könyvtári
rendszerbe, melyet éppen különleges gyûjtemé-
nyükkel – gazdagítanak. Az Egyházi Könyvtá-
rak Egyesülése létrehozása a rendszerváltás utá-
ni években igen fontos tett volt, mert életre kel-
tette az egykor fényes, aztán szinte megsemmi-

sült vagy eltékozolt, romjaiban, maradványaiban
is gazdag, de holt egyházi gyûjteményeket, s
megteremtette az egyházi könyvtárak érdekkép-
viseletét.

A következõ évek feladata az állam és a

szakma részérõl, hogy az egyházi könyvtárak
(gyûjtemények) ismét elfoglalhassák méltó és
megfelelõ helyüket a nemzeti kulturális élet-
ben, a magyar könyvtári rendszerben. Mindez
kultúrpolitikai feladat, s morális és anyagi meg-
becsülésben valósulhat meg. Az egyházi könyv-

tárak sürgetõ kihívása pedig, hogy egyre job-
ban bekapcsolódjanak a hazai és európai
könyvtári, (köz)gyûjteményi, (köz)mûvelõdési,
információs rendszerbe”.

A 2004. évi közgyûlés megválasztott az egye-
sület elnökének. Az elmúlt három évrõl elmond-
hatjuk, hogy mozgalmas, tevékeny idõszakot
tudhatunk magunk mögött. Bátran állíthatjuk,
hogy az egyházi könyvtárak és az egyesület fent
megfogalmazott jelentõségét az elmúlt három
évben az eddigieknél még erõteljesebben sike-
rült megismertetnünk a szakmai és döntéshozó
szervezetekkel.

A 2004. évben megfogalmazott legtöbb tö-
rekvésünk megvalósult, az akkor felismert fel-
adataink zömét elvégeztük, sõt az idõközben
adódó újabbakkal is megbirkóztunk. Az elma-
radottaknak inkább a körülményeink voltak az
okai, nem a tettrekészségünkön múlottak.

Sikereinkért, eredményeinkért köszönet és hála
legyen!

Ásványi Ilona
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A jéghegy csúcsa*

Ugyanarról szeretnék szólni, mint Gáncsné Nagy

Erzsébet. Ugyanarról, vagyis az idei nagy helyis-
mereti felmérésrõl, ám egészen másként. Nemcsak
azért másként, mert a munkát nem én végeztem,
hanem – nem szinte, hanem abszolút – egyedül
Erzsi. Nem is csak azért másként, mert õ szak-
mánk nagy tudósa, én pedig csak dilettánsa va-
gyok, nem is csak azért másként, mert õ alapos és
lelkiismeretes, szorgalmas és végtelenül munkabí-
ró, én pedig trehány és lusta vagyok. A másság
persze mindezek következtében is elõállt volna, ám
van még egy fontos különbség kettõnk elõadása
között. Gáncsné Nagy Erzsi egzakt és számszaki,
megállapításai kivétel nélkül megalapozottak, ma-
tematikailag is kifejezhetõk, nemcsak többszörö-
sen ellenõrzöttek, de bárki által bármikor újra és
újra ellenõrizhetõk, kontrollálhatók, ha – szerintem
– nem is vitathatók. Én inkább benyomásaimról
adnék számot, arról, hogy mi, mi minden jutott
eszembe a hatalmas anyagot, a sokszor túlontúl is
soknak tûnõ kitöltött kérdõívet tanulmányozva.
(Hogy valóban tanulmányoztam õket, és nem tõ-
lük függetlenül jutott eszembe egy és más, azt az
is igazolhatja, hogy néhány kérdõívet lelocsoltam
vörösborral. Ne ijedjenek meg, azonnal itatóspa-
pírba szorítottam õket, és mivel nem igazán már-
kás vörösborról volt szó, az ívek – száradás után –
abszolút olvashatókká váltak. Épp csak arról ta-
núskodnak, hogy valóban studíroztam õket.) Olyan
leszek tehát, mint azok a XVII. századbéli elsõ
statisztikusok, akikrõl joggal írja a nagy angol sta-
tisztikatörténész, Karl Pearson, hogy könyveik ol-
dalain az egyetlen szám, ami elõfordul, az oldal-
szám. Én még csak elõadásom oldalait sem szá-
moztam be.

Elöljáróban hadd adjak számot elsõ, megdöb-
bentõ benyomásomról. Bár én magam is amel-
lett kardoskodtam, hogy a kérdõív legyen telje-
sen azonos a jó fél évtizeddel ezelõttihez, elsõ-
sorban azért, mert csak így hasonlíthatjuk össze
az eredményeket, másodjára azért, mert annak
szakmai fioritúráival, Bényei Miklós tudós ala-
possággal kidolgozott kategóriáival maximálisan
egyetértettem, ám a kérdõívek kétségkívül elri-

asztó hatásúak. Mindenekelõtt a megkérdezettek
számára, hisz, ha segedelemmel is, de mégiscsak
nekik kell megadniuk a válaszokat. Egyáltalán nem
csodálkozom azon, hogy sokan elmenekültek a
válaszadás elõl, hogy sok helyismereti könyvtáros
kolléga/kollegina nem is mert sok olvasó elé oda-
állni a kérdõívvel. Valószínûleg ki kell találnunk
egy sokkal egyszerûbb és rövidebb kérdõívet is,
hisz remélem, felmérésekre a továbbiakban is ége-
tõ szükségünk leend. De nem is az a baj – illetve
hát korántsem bajról van szó –, hogy sokan nem
töltik, nem engedik kitölteni az íveket. Nekem
nagyon jól estek a kísérõlevelek – no nem minden-
ki tisztelte meg Erzsit ilyenekkel, voltak, és még-
hozzá többségben, akik csak rideg, hivatalos leve-
let írtak: mellékelten küldöm a... típusút, de (hála
Istennek) voltak olyanok is, nekem a jászberényi
Gulyás Erzsébeté tetszett a legjobban, akik részle-
tesen, szinte miniesszéformában beszámoltak nem-
csak a kitöltéssel járó nehézségekrõl, de elsõsorban
arról, hogy amit a kérdõívek alapján megtudunk,
megtudhatunk, az csak a jéghegy csúcsa. Hisz nincs,
nem lehet regisztrálva (bár többen, leginkább talán
a gyõriek kísérleteztek ilyesmivel) minden kérés,
kérdés, megkeresés. Valaki külön is kiemelt egy
sajátos, számára fájdalmas, vagy legalábbis nem
igazán tetszõ, fiatalkorunk gyakorlatából hiányzó
momentumot. Jelesül azt, hogy a maiak, a fiatalok
(de nemcsak õk) berohannak a könyvtárba, lemá-
solnak, lemásoltatnak valamit, aztán már rohannak
is. Le sem ülnek, a minimálisnál is minimálisabb
idõt fordítanak kutatásaikra, anyaggyûjtéseikre stb.
Kérdõívvel eléjük állani lehetetlen. Nos, ha ez így
van, márpedig így van, akkor ez csak azt mutatja,
hogy a helyismereti gyûjtemények olyanokká vál-
tak, mint az egyetemi könyvtárak. A külföldi, elsõ-
sorban angolszász szakirodalomból igen régóta is-
merjük ezt a szokást, de legutóbb Szögi László is
hasonlókról számolt be egy interjúban, mondván,
hogy míg régen az akadémikusok és tanszékvezetõ
professzorok egész napokat, heteket, hónapokat
töltöttek az egyetemi könyvtárban, addig a maiak
meg sem jelennek, tanársegédeiken keresztül kérik
a kölcsönözni valót, elektronikus úton a másfélét,
diákokon keresztül a másolmányokat stb. Az én
olvasatomban ez azt jelenti, hogy a helyismereti
gyûjtemények igazi tudományos mûhelyekké vál-
tak. Éljen!

De a kérdõívek terjedelme, differenciált kate-
góriarendszere persze azt is jelenti, hogy a sze-
gény könyvtárosnak elég sokat kell dolgoznia

* A Kiskunhalason, 2007. július 19-én, a Helyismere-
ti Könyvtárosok 14. Országos Tanácskozásán elhangzott
elõadás írásos változata.
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velük. És nyilván nincs mindig elég ideje sem.
Így sok, nem nagyon, de mégiscsak sok a félig-
meddig kitöltött, a bizonyos pontokon a vizsgá-
lódót kétségek közt hagyó kérdõív. Persze örö-
möt is okoz néhány lapszus. Ha például megtu-
dom, hogy X városban a helyi Munkáspárt nõ és
62 esztendõs, vagy hogy a Széchenyi Egyetem
viszont fiatal férfiú, elégedetten tekintek magam
elé. Az mindenesetre tény, hogy a teljes kérdõ-
ívállomány áttekintése és feldolgozása sem ad
megközelítõleg sem teljes (persze csak a vizsgá-
latban részt vett könyvtárakra és helyismereti
gyûjteményekre nézve teljes) képet. Viszont
annál inkább kiugrat, legalábbis szerintem, bizo-
nyos tendenciákat, bizonyos trendeket. Ezekrõl
szólnék a továbbiakban.

Az egyik legfõbb újdonság – legalábbis szá-
momra –, hogy eddig nem vagy csak igen ke-
véssé jelentkezõ használói típusok bukkannak fel,
láthatólag egyre növekvõ számban. A régebben
abszolút domináló egyetemisták, fõiskolások,
szóval szakdolgozataikat, szemináriumi dolgo-
zataikat készítõk persze most is dominálnak. De
egyre több a vállalkozó, az újságíró, a munka-
nélküli, a mérnök, az óvónõ és az általános isko-
lás. És – ráadásul – míg régebben a vállalkozó
vagy a mérnök magánhobbiból, családfakutatás
céljából fordult a helyismereti gyûjtemény felé,
addig ma az egyik bõrdíszmû vállalkozás tulaj-
donosa helybéli népi motívumok iránt érdeklõ-
dik, bevallottan abból a célból, hogy a kapott
mintákat a cége által gyártott táskákon jelenítse
meg, a másik – ezúttal építési vállalkozó, illetve
városkép-restaurátor cég tulajdonosa – azt kívánja
tudni, hogy milyenek voltak az adott helységben
régen az utcaképek, a harmadik, cégét, annak
nevét gondosan és tudatosan eltitkoló vállalkozó
a helyi strucctenyészetek adatai iránt érdeklõdik
– nyilván konkurenciát szándékozva teremteni,
nos akkor megnyugszom a helyismereti mûhe-
lyek jövõjét illetõen. Egyáltalán, lehet, hogy
oktalanul, de nagyon örvendezem annak, hogy
nem azért fordulnak, egyre többen, a helyisme-
reti gyûjtemények felé, hogy egy dolgozatból egy
másikat írjanak meg, mindegy, hogy szakdolgo-
zat vagy újságcikk formájában, hanem azért, hogy
a kapott információkat az életben, a gyakorlat-
ban, a mindennapokban, a gazdaságban stb. hasz-
nosítsák. Ez a tendencia igazán kedvemre való.
Amiként az is, hogy a színházak (három ilyen is
akad az anyagban) az összes rájuk vonatkozó

írást követelik (persze meg is kapják), hogy a
civil szervezõdések alapítványok és pályázatok
iránt érdeklõdnek, hogy igen sok intézmény
(gyár, óvoda, iskola, horribile dictu könyvtár)
saját története dokumentumait gyûjti be, hogy
mérnökök rokon cégek technikai fejlõdése és
tervei iránt érdeklõdnek, hogy pártok az elmúlt
néhány év választási kampányainak, ünnepi szó-
nokainak, polgármesterek és önkormányzatok
viselt dolgainak kívánnak utánajárni stb., hogy
munkanélküliek helybéli álláslehetõségek után
nyomoz(tat)nak. Egyáltalán, örvendetesnek tar-
tom az intézmények, szervezetek, cégek, vállal-
kozások, tehát a kollektív szervek érdeklõdését.
És ezt – nyugodtan állíthatom – ha nem is egy
az egyben, de jól tükrözik a kérdõívek. Hisz nem
egy esetben egészen nyilvánvaló, hogy nem a
bejelölt magánszemély érdeklõdik, hanem intéz-
mény, cég, szervezet. Tartalmi elemzés ezt egyér-
telmûsítheti, de néha egyszerû elírások is tanú-
sítják.

Közbevetõleg megjegyezném, hogy a meg-
változott vagy változóban lévõ igénylõk jóvoltá-
ból megváltozni látszik az igényelt dokumentu-
mok jellege is. Elõtérbe, egyre inkább elõtérbe
kerülnek a tervek, dokumentációk, önkormány-
zati jegyzõkönyvek, cégek iratai, fejlesztési pro-
jektek, térképek, aprónyomtatványok stb. És et-
tõl a tendenciától elválaszthatatlanul a digitali-
zált anyagok, az elektronikus formátumok kerül-
nek elõtérbe, e-mailt követelnek a használók és
a számítógépes faktográfiai adatbázisban óhajta-
nak keresni, a számítógépes katalógusban kuta-
kodnak, sok az internetes kérdés stb.

Persze, természetesen sok a banalitás, a
tucatkérdés, az iskolai vagy ilyen-olyan mozgal-
mi okokból, divatokból, központi óhajtások ré-
vén indukálódott megkeresés is. Vagy tucatnyi-
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an kérdeztek rá általános iskolások arra, hogy
mi Kecskemét testvérvárosa és milyen folyó
partján fekszik. Persze lehet, hogy véletlenül
éppen ez és sokaknak egyszerre jutott az eszébe,
de én másra gyanakszom. Mindenesetre tény,
hogy a természetesnél sokkal több a holo-
kauszttal, a cigánysággal, az ’56-tal (a sort még
tudnám folytatni) kapcsolatos kérdés. Persze az
ilyen rutinkérdéseket is ki kell, ki muszáj elégí-
teni, de én azért úgy gondolnám, hogy ezekkel
mégse a helyismereti gyûjteményhez a legjobb
fordulni. (Persze ha nem felületes, mintegy elsõ
tájékozódásról, hanem a kérdések helyi specifi-
kumairól van szó, az egészen más.) Némileg
meglepett viszont, hogy nemcsak a vallási élet-
tel, egyházakkal, teológiával kapcsolatos kérdé-
sek száma volt a minimálisnál is kevesebb, de –
ennek viszont örültem – nem találtam egyetlen
egy mágikus, misztikus, ezoterikus, okkult (stb.)
kérdést sem. Régi ellenszenvem okán arra kel-
lett gondolnom, hogy bezzeg a mûvelõdési há-
zak, kultúrcentrumok egyre több boszorkánykép-
zõ elõadássorozatot hirdetnek, hogy – talán – az
ilyesmi iránt érdeklõdõk is sejtik, érzik, tudják,
hogy a könyvtár azért komoly dolog. Hogy va-
lamiképp a tudomány csarnoka és nem az
ezoterikáé.

És most talán egy másik kérdéskörrõl. A kér-
dõíveket tanulmányozó könnyen arra a követ-
keztetésre juthat, hogy komoly helytörténeti
kutatás nincs is. Hogy csak gyakorlati, illetve
iskolás, illetve hobbiszintû kérdések merülnek
fel, hogy helyismerettel szakszerûen, tudományo-
san nem is foglalkozik senki. Nos, csalóka lát-
szatról van szó. Egyszerûen arról, hogy aki ilyes-
mit mûvel, ilyesformán kutat, egyszer tesz fel
kérdést, az is eléggé általános, aztán csak jár és
jár, bizonnyal éveken keresztül a gyûjteménybe
és még mindig ugyanazzal foglalkozik, nem kerül
fel kérdõívre. Aki alaposabban studírozza a kér-
dõíveket, nem egy ilyen tudósra lelhet. Igaz,
sokszor megdöbbentõen hasonlítanak akár az
általános iskolásokhoz is. Ez utóbbiak sokszor
keresnek ilyesmit: X város története a kezdetek-
tõl máig. Aztán kapnak egy kézikönyvrészletet
vagy egy fénymásolatot, és boldogan jelzik, tel-
jes körû választ kaptak, nagyon elégedettek. Aki
viszont valamivel speciálisabbat kérdez, de azért
nem szakdolgozat szintû apróságot, az bizonnyal
helytörténész (persze ezt valószínûsíti életkora,
foglalkozása is, jóllehet sokszor nem azt írja be,

hogy célja tudományos kutatás, hanem – például
–, hogy hobbi). Hogy tudományos kutatás való-
ban folyik a felmért helyismereti gyûjtemények-
ben, azt az is igazolhatja, hogy egyetemi oktatók
is elõfordulnak a kérdõíveken, hogy PhD disszer-
tációk is születnek az adott helyeken, nemcsak
szemináriumi dolgozatok, hogy bizonyos kérdé-
sek eleve tudományos érdeklõdést tételeznek fel.
De én annak is nagyon örültem, hogy például a
Magyar Távirati Iroda fordult kérdéssel (a vá-
lasz teljes körû volt) egy helyismereti gyûjte-
ményhez, vagy hogy a megyei levéltár kérdezett
a könyvtártól eminenter levéltári dolgot. A
könyvtár teljes körûen válaszolt. Lehet ennél
nagyobb dicséretet kapni? Kiérdemelten?

Egyáltalán nem lepett meg, de oktalanul büsz-
kévé tett (oktalanul, hisz nekem ebben semmi,
de semmi érdemem), hogy a válaszok semmifé-
le stilizációra nem utalnak. Becsületes, nagyon
õszinte képet nyújtanak, a helyismerész kollé-
gák és kolleginák láthatóan, sokszor szövegsze-
rûen is bizonyíthatóan nem tették szebbé, emel-
kedettebbé a képet. De mivel a válaszok túlnyo-
mó többsége dicsérõ, elégedettségrõl tesz tanú-
bizonyságot, arra kell következtetnem, hogy jól
mûködnek a felmért helyismereti gyûjtemények,
hogy valóban rangos, korszerû, modern és rop-
pant találékonyan szolgáltató mûhelyek. Pedig
találékonyságról nem egy esetben kell tanúbi-
zonyságot tenniük, hisz nem kevés igazán rázós
kérdést is intéznek hozzájuk. Nem szemelgetnék
közülük, de egyet mindenképp felidéznék: Miért
nincs Eisenstadtban szecessziós építészet? (A
válasz a teljes körû kategóriába került. Gratulá-
lok.) Ezt az összbenyomást erõsíti meg az is, ha
az elégedetlen használók elégedetlenségének
okait vizsgáljuk. Több munkanélküli is kevesellte
a helyismereti gyûjtemény által felsorolt helybé-
li álláshelyet. Nyilván nem a válasz volt kicsi-
nyes, hanem az álláshelyek száma kevés – ob-
jektíve. De néhányan arról panaszkodtak, hogy
idõhiány miatt nem kaptak kielégítõ választ. Mint
az egyértelmûen kiderült, nekik nem volt idejük
kivárni a talán néhány órát.

Sajnos még nem fejezhetem be. Azt minden-
képp ki kell emelnem, hogy megbújva a sok-sok
tájékozódási forrás közt, a válaszok szinte min-
denütt (és sokszor igen nyomatékosan) kiemelik
a könyvtáros személyét. Talán minél több az
elektronika, annál fontosabbá válik a könyvtáros
személye. A helyismeretben, ennek a felmérés-
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nek a tanúbizonysága szerint, feltétlenül ez a
helyzet. Kérem a jelenlévõket, legyenek nagyon-
nagyon büszkék önmagukra.

És még jóérzésemrõl szeretnék beszámolni.
Semmi, de semmi különbséget nem találtak a
városi és a megyei könyvtárak produkciói közt.
Illetve egyetlen egyet: a megyei könyvtárakból
több cédula érkezett vissza. Azt hiszem, ez az a
mennyiség, ami még (vagy egyáltalán) nem je-
lent minõségi különbséget. Hogy jövök én ah-
hoz, hogy dicsérjem a városi könyvtárak helyis-
mereti munkáját. Nem is én teszem. A felmérés
anyaga maga teszi ezt helyettem.

Utolsó elõttiként házigazdánkhoz fordulnék.
Jóllehet Halas nem szerepelt a felmérésben, azért
õ is szerepel legalábbis egy kérdõíven. Valaki
azt kérdezte, kik voltak Kiskunhalas díjugrató
lovasversenyeinek díjazottai. A válasz – persze
– teljes körû volt.

És most már igazán zárásként. Volt egy
olyan kérdés (szakdolgozótól származott), hogy
Lisztes László élete és munkássága. Én, öreg-
emberként, valahai barátomnak tekinthetem
Lisztes Lászlót, de azt hiszem, a fiatalok is
mesterükként tisztelik mindannyian. Hadd kí-
vánjam mindenkinek ebben a teremben, saját
magamnak is, hogy minél késõbb váljunk
referenszkérdéssé.

Vajda Kornél

Szerencsénk volt, mert
ismerhettük õt*

Rády Ferenc halálára

Tudtuk, hogy beteg, de a lendülete rácáfolt erre
a tényre.

Tanított, olyan friss örömmel, amely csak a
pályakezdõk, a romlatlan hitû frissdiplomások
sajátja, azoké, akik még nem koptak bele a min-
dennapi rutinba.

Úgy tudta átsugározni a szakma szeretetét,
ahogyan csak kevesen, s tette mindezt szelleme-
sen, remek humorral. A felfedezés örömével ta-
nított, ez volt az élete, a katedra hívta vissza a
betegágyból, nem hagyta beletörõdni a sorsába,

így történhetett,
hogy halála elõtt
három nappal még
tanított.

Nem adta meg
magát! Amikor né-
ha megszédült a
tábla elõtt, kicsit
várt, míg vissza-
nyerte egyensúlyát,
és kis félmosollyal
kijelentette: Ne

menjenek kemote-

rápiára! Vacak

dolog! És folytatta a tanítást, mintha minden
rendben volna. Így mutatott példát, hogy az el-

kerülhetetlenre kár szót vesztegetni, addig, amíg
lehet, tennie kell a dolgát mindenkinek.

Tudta és mondta is: Én fogok gyõzni, nem a

betegség.
S bár most itt állunk, mégis neki lett igaza,

mert gyõzött, bennünk, tanítványaiban, akik to-
vábbvisszük a szellemiségét, s gyõzött azokban
is, akik ismerték és akiknek példát mutathatott
helytállásból, emberi erõbõl.

Pribojszky Eszter

Rabindranath Tagore:
Béke veled

Béke veled, béke szívem.
Válni kell, váljunk szelíden.

Teljesülés ez a bús út.
Nem halál. Mondj néma búcsút.

Bánatunkból dal, mesés lesz,
vágyunkból emlékezés lesz.

A fészekrõl messze röppen,
száll, tovább, vidám körökben.

A kezed még lanyha, drága,
halk legyen, mint éj virága.

Csöndben állj, Föld és – csodás dal –
most beszélj a hallgatással.

Lámpámat magasra tartva
fényt vetek nagy-nagy utadra.

(Kosztolányi Dezsõ fordítása)* Elhangzott Rády Ferenc temetésén, a sírnál
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Anyanyelvünk
mentsvárai:
a könyvtárak

Vallom, hogy a beszélt és írott nyelvek között
a magyar nyelv a legszebb, a legcsodálatosabb.
Véleményem szerint a magyar nyelvben hasz-
nálatos szavak kifejezõ értéke a legpontosabb.
Mondom ezt akkor is, ha magyar édesanya-
nyelvûnek születtem – talán –, nem éppen a
legerkölcsösebb a saját, beszélt nyelvünket di-
csõíteni. De hát miért ne? Engedtessék meg
nekem, hogy elfogult legyek anyanyelvünk
iránt!

Szükség is van a pártosságra, mert a rend-
szerváltás után nemcsak a piacgazdaságunk
vált szabaddá, hanem az idegen nyelv tanulá-
sa és használata is – függetlenül földrajzi ho-
vatartozásától. Természetesen ezzel nincs is
semmi baj, csakhogy a magyar szavakból al-
kotott mondatokba egyre többször és egyre
nagyobb mennyiségben épültek-épülnek be az
országhatárainkon túl használatos nyelvek sza-
vai, amelyek kevésbé teszik széppé és gördü-
lékennyé az általuk formált mondatokat, rá-
adásul sok honfitársunk számára nem érthetõ
megfogalmazásokat alakítva ki.

A fent említett nyelvrombolásnál sokkal
több kárt okoz szavainknak, ezáltal anyanyel-
vünknek a szleng-beszéd; a szlengben haszná-
latos szavak számának gyors ütemû gyarapo-
dása már-már teljesen beleivódik a mindenna-
pos írott és beszélt nyelvhasználatunkba.

Napjainkban már ott tartunk, hogy a negy-
ven-ötven éves nõk és férfiak is a szlengben
használatos szavakat alkalmazzák kifejezése-
ikben. Ezt nagyon helytelennek tartom, mert
már az óvódás gyermekek is így beszélnek,
ezáltal távol fognak kerülni attól a nyelvtõl,
amelynek használatára születtek, amelyet óv-
niuk és ápolniuk kell(ene), természetesen élet-
koruk elõrehaladtával.

Aggódva gondolok a jövõre a magyar nyel-
vet illetõen, hiszen az idegen és a szleng sza-

vak egyre nagyobb mértékben ágyazódnak be,
ezáltal válnak általánossá anyanyelvünkben.

Ez a folyamat meg nem állítható, de talán
lényegesen lelassítható.

A könyvtárak országos szintû összefogása
megoldást jelenthetne nyelvünk megóvására.
A könyvtárak már számtalan esetben bizonyí-
tották, hogy mekkora embertömeget képesek
megmozgatni egy felhívásukkal, egy-egy ren-
dezvényükkel, amely országos nagyságrendû-
nek van kikiáltva.

Talán érdemes lenne foglalkozni azon gon-
dolattal, hogy a hazai könyvtárak mint a mû-
velõdés szentélyei összefoghatnának a magyar
nyelv népszerûsítése és védelme érdekében.
Ezáltal a könyvtáraknak ismét lenne egy egész
nemzetet megmozgató programjuk, amellyel
anyanyelvünket is védõszárnyaik alá tudnák
venni, de népszerûsítenék az irodalmi alkotá-
sokat is.

Ezt a felhívást el lehetne kezdeni a legki-
sebb – de már olvasni tudó – korosztályúak
figyelemének felkeltésével. Õk még könnyen
formálhatók és fogékonyak arra, amire tanít-
ják õket. (A szerzõ még nem tudhatott az össze-

fogás programsorozat idei témájáról, amely az

olvasás népszerûsítését tûzte ki céljául, a leg-

kisebbeket is megszólítva – a szerk.)

Az anyanyelv iránti szeretetet nem csak szü-
letésünkkel hozzuk magunkkal, mert megfele-
lõ irányú tanítással, programmal, rendezvény-
sorozattal – a magyar nyelv tanítóinak hatha-
tós közremûködésével – nagyon sokat tehet-
nek a könyvtárak a magyar nyelv iránt kö-
zömbösen viselkedõk szemléletváltozását ille-
tõen.

Lehet, hogy túlzottnak hat – bár szerintem
egyáltalán nem az –, de a könyvtárakat tartom
anyanyelvünk megvédése utolsó mentsvárának.
A könyvtárak mindig össze tudnak fogni a jó
érdekében. Számtalanszor bizonyították már,
hogy mekkora egységet tudnak képviselni a
nemes célokért.

Szeretném, ha ez most is megvalósulna!

Zágonyi Csaba
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Arculattervezés –
marketing –

kommunikáció

Az iskolai könyvtár menedzselésének
új és hagyományos eszközei

A Könyvtárostanárok Egyesületének
XI. Nyári Akadémiája

Kecskemét, 2007. július 2–6.

„Mindennek ami remek volt,

Emléke nyoma fönnmarad…”

Vajda János gondolatát a vendéglátó iskolát
bemutató, reprezentatív megjelenésû kiadvány-
ból idézem, abból, amit a Kecskeméten töltött
napok felidézéséhez lapozgatok. Az intézmény
életét képekkel is bemutató, igényes füzet arról
gyõz meg, hogy szállásadóink (ÁFEOSZ Keres-
kedelmi, Közgazdasági Szakközépiskola és Kol-
légium) sokat tudnak a marketingrõl, az arculat-
tervezésrõl – témánkhoz illõbb helyszínt nem is
találhattunk volna.

Remek volt a négynapos rendezvény, emléke
nyoma sokáig segíti majd a résztvevõket a dol-
gos iskolai hétköznapok megszépítésében.

A szervezõk gondosan megtervezték a prog-
ramot, minden részletre ügyeltek, s már a hiva-
talos program kezdete elõtt meglepetéssel fogad-
ták a résztvevõket. A regisztrációnál kapott ta-
sakban egységes arculattal tervezett mappa,
könyvjelzõ, toll, könyv (a Kis KTE Könyvek 2.
kötete, melyet Bondor Erika írt az iskolai könyv-
tárak menedzselésérõl), s még több hasznos ap-
róság – a várható hõségre való tekintettel még
kézzel készített egyedi legyezõ is volt. A KTE a
XI. Nyári Akadémiára igazán ízléses arculatot
kapott.

Szombathelytõl Nyíregyházáig közel százan
– könyvtárostanárok, fõiskolai és egyetemi okta-
tók, szakkönyvtárosok – voltak aktív részesei a
programnak.

Helyi szinten is figyelmet kapott a rendez-
vény, köszöntõt mondott Rausch Sándor, a Bács-

Kiskun megyei közgyûlés elnöke, Iványosi-Sza-

bó András, Kecskemét város alpolgármestere,
Krajcsovicz Ágnes, a Bács-Kiskun Megyei Pe-
dagógusház igazgatója. Bondor Erikának, az
egyesület elnökének megnyitó szavai után kö-
vetkezett a szakmai program.

A nyitó elõadást Hámoriné Váczy Zsuzsa, az
Oktatási és Kulturális Minisztérium Közoktatási
Fõosztály Programfejlesztési Osztályának osz-
tályvezetõje tartotta. Prezentációja – Közösen a

XXI. századi közoktatásért – nem általánosságo-
kat tartalmazott, hanem megvalósult és tervezett
programokkal kapcsolatban konkrétumokat, szá-
mokat, pályázati lehetõségeket; az iskolák és
iskolai könyvtárak fejlesztésére készült projekt-
terveket kínált. A közoktatás aktuális kérdései-
rõl is szólt, ezt könyvtárostanári szempontok
alapján tette.

Mikulás Gábor információs és pr-tanácsadó
„… csak másban moshatod meg arc(ulat)odat…”

címû elõadásának tartalma többek között a biza-
lomépítés és pr, arculat és imázs, könyvtár 2.0.
Ami számomra a legfontosabb üzenet volt (mert
újra és újra hajlamosak vagyunk megfeledkezni
róla), hogy a saját szolgáltatásainkról bennünk
lévõ kép nem feltétlenül ugyanaz, mint ami a
használóban él. Miközben biztosak vagyunk
benne, hogy mi kell az olvasónak, mintha elfe-
lejtenénk az õ valóságos igényeire figyelni.

A kommunikáció, a marketing új – elektroni-
kus – lehetõségeirõl beszélt Paszternák Ádám,
az Országos Idegennyelvû Könyvtár munkatár-
sa. Annak ellenére, hogy sokunk számára
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idegennyelvûnek tûnt az elõadás (mashup,
blogmotor, GUI, Pidgin stb.), a másnapi gyakor-
latra sokan jelentkeztünk, s valamennyien értet-
tük, sõt nagyon élveztük a blogszerkesztést.
Köszönjük!

Ferling Józseftõl a szponzorszerzésrõl, az érde-
kességküszöbrõl, a médiáról, a hatékony tájékozta-
tásról tanultunk sokat. Újra elhangzott: ismerni,
figyelni kell a másik fél igényeit, szándékát!

A gazdag programban volt még szó tudásme-
nedzsmentrõl, hatékony kommunikációról és tár-
gyalási technikákról, a kapcsolatteremtés külön-
bözõ formáiról, a pedagógiai szakkönyvtárakról,
szakmai szolgáltatásokról, arról, hogy milyen
lehetõségeket kínál az új típusú felsõoktatás a
könyvtárostanárok képzésére. Balogh Mihály a
szakfelügyeleti vizsgálatok tapasztalatait osztot-
ta meg velünk, Barki Katalin könyvtárigazgató
pedig az új szombathelyi forrásközpont bemuta-
tása mellett együttmûködési lehetõséget ajánlott
egyesületünknek. A Magyar Olvasástársasággal
is egyre szorosabbra fûzzük a kapcsolatot, a
következõ idõszak lehetõségeirõl Steklács János,
a HUNRA elnöke adott tájékoztatást. Kerek-
asztal-beszélgetések, fórumok, tapasztalatcserék
segítették az egyes témák feldolgozását, a prob-
lémák megoldását. Egyetlen – minden könyv-
tárostanár számára fontos – nyitott kérdés ma-
radt csupán, amire választ várunk: Hogyan to-
vább, OPKM?

Az elhangzottakról részletes ismertetõt tartal-
maz a http://konferencia.klog.hu, és érdemes el-
olvasni a http://konyvtarostanar.klog.hu bejegy-
zéseit is!

Az elõadások mellett csoportfoglalkozásokon
vettünk részt, blogot szerkesztettünk, ki-
próbáltunk mentálhigiénés és konfliktus-
kezelési technikákat. Ramháb Mária

igazgató asszony kihelyezett elõadása –
arculattervezési tippek terepgyakorlata –
után megismerhettük a Katona József
Könyvtár minden részlegét, sok-sok ötle-
tet gyûjtöttünk.

Megnéztük a város nevezetességeit,
láttuk a Városháza dísztermét, a Kodály
Intézetet, a Népi Iparmûvészetek Házá-
ban az esõ ellenére még citeraszóval
kísért pogácsázásra is jutott idõ. Megle-
petés volt a fogadáson rögtönzött gyer-
tyafényes szerenád, és maradandó él-
ményt jelentett valamennyiünknek az

Érintések Improvizációs Színpad produkciója (aki
eddig nem találkozott velük, keresse weblapjukat:
www.erintesek.hu).

A szívünkhöz leginkább közel álló program a
meghívóban így szerepelt: problémafelvetõ film-
bejátszás. Két filmet láttunk. Mindkettõ alkotói
általános és középiskolás diákok, a helyszín
Kiskunfélegyháza két iskolája. A téma: Mire, mi-
ért és kinek kell az iskolai könyvtár?

Mindkét film nagyobb nyilvánosságot igényel
egy konferencia közönségénél! Mindkét filmet
kötelezõ anyaggá kellene tenni a fenntartók szá-
mára. Köszönet érte az ifjú alkotóknak és
könyvtárostanáraiknak is, Csernyánszky Erzsé-

betnek és Kõháziné Kovács Máriának.
Napról napra visszatérõ hívószavak jellemez-

hetik a XI. Nyári Akadémiát: 0 forintos ötletek,
mindig-béta állapot, türelem, bizalomébresztés,
web 2.0, iskolai könyvtár 2.0.

Nem csak hasznos tudnivalókat gyûjthettünk
Kecskeméten, de kellemes nyári idõtöltés, baráti
hangulatú együttlét is volt a négy nap. Köszö-
nöm minden résztvevõ nevében a szervezést
végzõ vezetõségnek, valamint a konferencia há-
ziasszonyainak, Tóth Józsefné Irénkének és Kiss

Annának. A programok zavartalan menetén kí-
vül személyes kívánságainkra is maradéktalanul
figyeltek.

Ezévi programunk utolsó – egyúttal a követ-
kezõ konferencia elsõ – eseménye a stafétabot
átadása. Pécsre, a Gandhi Közalapítványi Gim-
názium és Kollégiumba vitte el kolléganõnk,
Pallos Éva, ahová legalább akkora várakozással
és szeretettel készülünk, mint Kecskemétre.

Rakonczás Szilvia
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Új vezetõ(k)Új vezetõ(k)Új vezetõ(k)Új vezetõ(k)Új vezetõ(k)

Az OMgK új fõigazgatója:
Lükõné Örsi Gabriella*

Gabi! Elöljáró-

ban, kérlek, vá-

zold az Orszá-

gos Mezõgazda-

sági Könyvtár és

Dokumentációs

Központ elõtti

életutadat.

LÖG: Már a
gimnáziumban
angol nyelvi ta-
gozatra jártam,
mert vonzottak a
nyelvek, a ma-
gyart is beleért-
ve. A késõbbi iskolaválasztásnál mégis gyõzött
a biológia iránti érdeklõdés, és – talán részben a
családi környezet és hagyományok hatására is –
a mezõgazdaság, a kertészet került elõtérbe.
1994-ben kaptam oklevelet a Kertészeti és Élel-
miszeripari Egyetem Kertészeti Karán. A nyel-
vekhez sem lettem hûtlen, a szakmai képzéssel
párhuzamosan megszereztem az angol szakfor-
dítói képesítést is. A nyelvismeret lehetõséget
adott arra, hogy 1993-ban bekapcsolódjak egy
növényvédelmi kutatási programba a Wa-
geningeni Egyetemen.

A mezõgazdasággal kapcsolatos munkatapasz-
talatok gyûjtését már az egyetemi évek megkez-
dése elõtt elkezdtem a Gyümölcs és Dísz-

növénytermesztési Kutatóintézetben, ahol akkor
nagyon magas színvonalon zajlott a dísznövény-
fajtanemesítés, keresztezéses nemesítés, szelek-
ció. Sajnos jelenleg a kutatóintézet is nehéz na-
pokat él, hajdani kutatási és termesztési területe-
inek nagy részét ma már más cégek más célokra
hasznosítják.

Az egyetemrõl kikerülve egy kertészeti ter-
mékekkel, elsõsorban termesztõközegekkel és

segédanyagokkal kereskedõ norvég–magyar kft.
munkatársa voltam. A külföldi partnerekkel való
kapcsolattartás keretében lehetõség nyílt dániai
és norvégiai tanulmányutakra is.

Ezután két gyermekünk születése miatt ötéves
szakmai „szünet” következett. Balázs most 12
éves, Annaróza 10, õsztõl már õ is nyolcosztá-
lyos gimnáziumban tanul tovább, bátyjához ha-
sonlóan.

2000-ben kerültél a könyvtárhoz, ugye? Kez-

detben szervezetileg még az Földmûvelésügyi és

Vidékfejlesztési Minisztériumhoz (FVM) tartoz-

tál, az EU-fordítócsoporthoz.

LÖG: Igen, 2000-tõl az OMgK-n belül az
FVM európai uniós szakfordítói csoportjának
tagjaként dolgoztam. A munkánk legnagyobb
részét az Európai Unióhoz való csatlakozás elõ-
készítésével kapcsolatos joganyagok, mezõgaz-
dasági szakmai dokumentumok, levelezések for-
dítása és nyelvi lektorálása tette ki. Szakmai pá-
lyafutásomnak egyik legélvezetesebb szakasza
volt ez az idõszak, amikor minden tárgyi és
anyagi feltétel adott volt a hatékony munkához.
A szakfordítói csoport sajnos megszûnt, mivel a
fordítói munka is közbeszerzési eljárási kötele-
zettség alá került. Így viszont a szaknyelvi lek-
torálás feladatát kapjuk meg gyakran, mivel a
„vegyes” minõségû és képzettségû külsõ fordí-
tók nem mindig rendelkeznek rutinnal a szakmai
idegennyelv-használat terén.

OMgK-s pályafutásodat az olvasószolgálat-

ban kezdted mint szaktájékoztató, aztán jött az

átépítés, a könyvtár zárva volt kb. fél évig, és

amikor az újjávarázsolt épületet megnyitottuk,

megalakult az Információs és Dokumentációs

Osztály, amelynek te lettél az osztályvezetõje.

Milyen tevékenységek tartoztak/tartoznak az osz-

tályodhoz?

LÖG: Az osztály feladataihoz tartozik a
Magyar Mezõgazdasági Bibliográfia adatbázis
építése, illetve a FAO AGRIS adatbázisának
magyarországi központjaként ránk háruló teen-
dõk. Szakmai és agrár-kulturális rendezvényeket
szervezünk, szerkesztjük, megjelentetjük Az Eu-

rópai Unió Agrárgazdasága címû, az FVM által
támogatott szaklapot, mûködtetjük a szakfordí-

*Az interjú megjelent az Agrárkönyvtári Hírvilág 2007.
évi 2. számában.
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tói szolgáltatást. Az intézmény keretébe tartozó,
szakkiadványokhoz, antikvár szakkönyvekhez és
on-line anyagokhoz való hozzáférést biztosító
Agrár-szakirodalmi Szolgáltatóházat és Teleházat
üzemeltetjük. Az uniós dokumentumokat tar-
talmazó gyûjtemény és olvasótermének felügyele-
te és minden mezõgazdasággal vagy európai uniós
kérdéssel kapcsolatos szaktájékoztatás is a kollé-
gák dolga. Az osztály munkatársai rendelkeznek
felsõfokú természettudományos végzettséggel (me-
zõgazdász, biológus, kertész, vegyész), így felké-
szülten várják a könyvtár látogatóinak kérdéseit.

A lap – Az Európai Unió Agrárgazdasága –

megmaradt az EU-csatlakozás után is, már a

12. évfolyamánál jár, máig színvonalas, ötezer

példányban jelenik meg, a szakemberek szívesen

olvassák. Az agrárszakmai és az agrárkulturális

rendezvények témái aktuálisak, jó elõadókat kér-

tek fel, sok érdeklõdõt vonzanak. A Kicsi gazda
hónapjai sorozattal még gyerekeket is behozta-

tok a könyvtárba.

LÖG: Szaklapunk sikerességének egyik titka
biztosan az, hogy a fõszerkesztõ különösen nagy
hangsúlyt helyez az aktualitásra, a friss és érde-
kes információk szolgáltatására. Köszönet illeti
a fenntartó minisztériumot, azon belül is kiemel-
ten Vajda László fõosztályvezetõt, hogy a gaz-
dák információellátásának fontosságát szem elõtt
tartja, és a lap megjelenéséhez a nélkülözhetet-
len anyagi támogatást a nehezedõ körülmények
között is biztosítja.

Rendezvényeinkkel is a tájékoztatáshoz sze-
retnénk hozzájárulni. Igyekszünk olyan témákat
választani, melyek „forró pontok”, nagy érdek-
lõdésre tartanak számot, de a velük kapcsolatos
hiteles információ terén vannak hiányosságok.
Ezen túlmenõen fontos feladatnak tartjuk, hogy
a problémás kérdések mellett az érdeklõdõknek
bemutassuk a magyar mezõgazdaságban sikere-
ket elérõ termelõket, kutatóintézeteket, cégeket
vagy egész kistérségeket. Az agrár-kulturális
rendezvénysorozat keretében a hagyományos
gazdálkodási módokról, mesterségekrõl, azok to-
vábbélésérõl tartunk elõadásokat, beszélgetéseket,
kiállításokat. Elõadóknak mindig az adott témához
kiemelten értõ szakembereket kérünk fel.

A Kicsi gazda hónapjai címû gyermekren-
dezvény-sorozatot nagyon nagy érdeklõdés övez-
te. A foglalkozások több helyszínen, a könyvtár
elõadótermeiben és a szentendrei Szabadtéri
Néprajzi Múzeumban zajlottak. Ehhez a prog-

ramhoz pályázati forrásokat nyertünk, ez tette
lehetõvé a nyersanyagigényes foglalkozások szer-
vezését. Sajnos ezek a források most éppen el-
apadtak, de bízunk benne, hogy lesz még lehe-
tõség a folytatásra és a múzeummal való együtt-
mûködésre.

A sok kellemes és sikeres év után – szó se

róla, megdolgoztunk érte, nem hullott az ölünk-

be! – jött a 2006. év vége, amikor Gulácsiné

Pápay Erika bejelentette, hogy kérte a nyugdíja-

zását. 2007 februárjában a minisztérium téged

bízott meg a fõigazgatói teendõk ellátásával,

majd kiírták a pályázatot, amelybõl te kerültél ki

gyõztesen. Ötéves kinevezést kaptál, amihez szív-

bõl gratulálok, kitartást, jó egészséget, sok erõt

és kreativitást kívánok. Hogy érzed magad? Mik

a célkitûzéseid?

LÖG: Egy intézmény vezetése egészen más
feladatokat ad az embernek, kicsit háttérbe szo-
rul a szakma, és elõtérbe kerülnek az emberi
kapcsolatok szövevényei, a „diplomácia” és a
gazdasági kérdések. Igyekszem minden említett
téren – és szakmai szempontból is – fejlõdni,
ezért visszatértem az iskolapadba, és megkezd-
tem informatikus-könyvtárosi felsõfokú tanulmá-
nyaimat, ahol a szorosan vett könyvtárszakmai
tárgyak mellett az engem kifejezetten érdeklõ
pszichológiai és szociológiai témákat is hallgat-
hatom.

Sajnos a többi közintézményhez hasonlóan mi
sem a legrózsásabb idõnket éljük. A költségve-
tési megszorítások miatt és a fenntartó kívánsá-
ga szerint több munkatársunktól is meg kellett
válnunk, ami nagyon-nagyon nehéz és fájdalmas
dolog. A jelenlegi nehéz idõszakban igyekeznünk
kell minél több költségvetési támogatáson kívüli
bevételt begyûjteni, a pályázati lehetõségeket
fokozottan figyelni, és – sajnos – takarékoskod-
ni. Mindezek ellenére alapfeladataink mellett tö-
retlen lelkesedéssel szeretnénk folytatni szakmai
rendezvénysorozatainkat, archív gyûjteményünk
digitális feldolgozását, és olvasóink idõben ru-
galmasabb kiszolgálására törekszünk.

Reméljük, hogy rövid idõn belül egyensúlyba
kerülnek azok a folyamatok, amelyeknek bizony-
talansága most nagyon megnehezíti a tervezést, és
akkor tényleg bizakodva tekinthetünk a jövõbe.

Az hiszem, a kollégák nevében is mondhatom,

hogy támogatni fogunk. Tekintsünk optimistán a

jövõbe! Köszönöm a beszélgetést.

Benczekovits Beatrix
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SzomszédolóSzomszédolóSzomszédolóSzomszédolóSzomszédoló

Erdélyben jártunk...
Könyvtárunkban A nagy könyv országos olva-
sómozgalom keretében 2005. június 6-án alakult
meg a Sárospataki Irodalmi Olvasókör. Az igen
lelkes csoport havonta tartja összejövetelét, prog-
ramjukban irodalmi, történelmi, helytörténeti elõ-
adások, író-olvasó találkozók, könyvbemutatók,
irodalmi estek is szerepelnek. Mindenki számára
nagy élmény (havonta egy alkalommal) a kassai
magyar mûvészek elõadásának megtekintése a
Thália Színházban, a Márai Studióban. Nemrég
Kassa irodalmi és történelmi emlékhelyeit is
megismerhettük Gyüre Lajos kassai költõ, drá-
maíró kalauzolásában.

A kör megalakulásának kétéves jubileuma
tiszteletére egynapos kirándulást szerveztünk
Erdélybe. 2007. május 3-án kis csoportunkkal
kora reggel indultunk el Sárospatakról, a
Kisvárda–Vásárosnamény útvonalon gyorsan ha-
ladhattunk. Három órai utazás után a csengeri
határátkelõnél rövid okmányellenõrzés után ér-
keztünk meg a volt Szatmár vármegyébe, a pa-
tinás Szatmárnémetibe. A Szamos-parti magyar-
lakta város 1715-ben Szatmár és Németi telepü-
lések egyesülésébõl jött létre. Szatmár nevének
eredetét Salzmarkt (Sóvásár) vagy Salzmarként
magyarázzák. A középkorban az erdélyi sóbá-
nyákból a Szamoson szállították a sót. A XI.
században Gizella királyné királyi vadászokat
telepített ide, akik Németi települést alapították
meg. Az itt élõk nagy számban csatlakoztak a
Rákóczi-szabadságharc idején a nagy fejedelem-
hez. Késõbb a Károlyi-család birtokához tarto-
zott a város. 1715-ben a lakosság nagyarányú
csökkenése miatt a Károlyiak svábokat telepítet-
tek ide is.

A történelmi városközpont rendezett pihenõ-
parkján sétáltunk át, hogy a megyei könyvtár elõtt
találkozhassunk Stier Gyula könyvtárossal. Az
épület a XIX. században épült neoklasszicista
stílusban. Sajnos a könyvtár a tulajdonjogi pe-
reskedés miatt határozatlan ideig zárva tart.
Vendéglátó kollégánktól megtudhattuk, hogy a
könyvtárat 1951. február 1-jén alapították, a
városban több helyen mûködött. 1974-tõl me-

gyei könyvtár, és a dokumentumállománya 320
ezer egység. Jelentõs a magyar nyelvû könyvek
száma, amelyek a Református Gimnáziumból, a
nagykárolyi Piarista Gimnáziumból és a hosszú-
falui Teleki Imre Könyvtárból kerültek ide. A
dokumentumok nyelve magyar, román, francia
és német. Számos könyvritkasággal is rendel-
keznek: Aristophanész vígjátékai, Cicero szónok-
latai, a XVII. századi régi könyvek és kéziratok
tára jelentõs értéket képviselnek.

Ezután erdélyi kollégánk kíséretében a fõtér
különleges épületeivel ismerkedhettünk meg.
Megcsodáltuk a könyvtár szomszédságában lévõ
eklektikus épületet, a Csizmadiaszínt, amely a
XIX. században épült, és a város fejlett céhes
múltjának jelképe. Vele szemben áll a XVIII.
századi, késõbb kívül-belül felújított Fehér-ház.
Ez a város elsõ emeletes épülete. Városnézõ
sétánk során a könyvtártól jobbra haladva a
Vécsey-házhoz érkeztünk, ahol báró Károlyi Sán-
dor és gróf Pálffy János császári ezredes 1711.
április 30-án a Rákóczi-szabadságharcot lezáró
szatmári békét írta alá. A ház udvarán vö-
rösmárvány emléktábla jelöli a szomorú helyet.
Az épületben múzeum mûködik. Az intézmény
igazgatója a nagybányai festõk kiállítását is be-
mutatta, amely lenyûgözõ látvány volt. Sétánk
során elcsodálkoztunk, hogy itt a zebránál az
autóbuszok, a gépkocsik lefékeztek és türelme-
sen megvárták a gyalogosok áthaladását.

Szatmárnémeti 1802-tõl püspöki székhely. A
város egyik dísze a klasszicista Székesegyház,
amelyet a plébániatemplomból 1838-ban Hild
József tervei alapján alakították át.
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A  templom szentélye carrarai márványból
készült, a mennyezetet freskók díszítik. A bejá-
rat elõtt Hám János püspök mellszobra látható,
aki rövid ideig Magyarország hercegprímása is
volt. Felkerestük a klasszicista püspöki palotát,
a hivatal egyik munkatársa kalauzolásával meg-
csodálhattuk az enteriõrt, az aranyozott ajtókat,
a csillárokkal, freskókkal díszített termeket. A
nagyterem zenei és irodalmi rendezvények szín-
helye is.

A püspöki palota egy különleges kincset is
õriz. Meghatódva néztük meg az erdõdi kastély
várkápolnájának eredeti berendezését, a pici ol-
tárt, ahol 1847. szeptember 8-án Petõfi Sándor
és Szendrey Júlia esküdött örök hûséget egymás-
nak.

A székesegyháztól jobbra haladva megcsodál-
hattuk a szecessziós Dacia (volt Pannónia) szál-
lót, amely 1902-ben épült Lechner Ödön tervei
alapján. Makettje az 1903-as bécsi építészeti
világkiállításon második díjat nyert.

A mögötte lévõ Philharmónia hangverseny-
terme a szecesszió egyik gyöngyszeme.

A szálloda mögötti téren kimagaslik az 1924-
ben épült, negyven méter magas Tûzoltó torony.
Felújítását 2005-ben fejezték be. Szatmárnéme-

tiben a XX. századi épületek (Közigazgatási
Palota, Mûvelõdési Ház) a város új központjá-
ban láthatók. Felkerestük Szatmár megye elsõ
református templomát. A kerítése láncokból van
összerakva, ezért láncos templomként is emle-
getik. Klasszicista stílusban épült, a berendezése
tölgyfából készült. A bejáratához  közel Kölcsey
Ferenc szobra látható.

Szatmárnémeti iskolaváros. Református gim-

náziuma négyszázötven éves. Falai közt tanult
Kölcsey Ferenc, Szilágyi Domokos, Páskándi
Géza. A katolikus gimnáziumot 1636-ban ala-
pították, már a XIV. században a minoriták-
nak és a domokosrendi szerzeteseknek is volt
iskolájuk. Szatmárnémetiben járt iskolába
Kaffka Margit és Krúdy Gyula is. Itt született
Bánhidi László színmûvész, Dsida Jenõ költõ,
Darvas Gábor zeneszerzõ. A magyar színház-
ban Jászai Mari és Fedák Sári is fellépett.
Kölcsey Ferenc megyei jegyzõként itt is dol-
gozott. 1846 és 1848 között Petõfi Sándor
többször is megfordult a városban, számos
verse Szatmárnémetiben született. Itt élt Popp
Aurél híres festõmûvész is.
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A sok látnivalótól kissé
elfáradva folytattuk utun-
kat. Programunk követke-
zõ állomása Nagymajtény

volt. Mikrobuszunkkal las-
san haladtunk a
nagymajtényi síkság mel-
lett, ahol 1711. május 1-jén
a kuruc csapatok – mintegy
12 ezer fõ – báró Károlyi
Sándor vezetésével letették
a zászlót gróf Pálffy János és Karl Loche van
Lindenheim királyi megbízottak elõtt. A fegy-
verletétel a Rákóczi-szabadságharc bukását je-
lentette. A kismajtényi vasútállomás melletti
parkban lévõ emlékmûnél (amely hibásan jelöli
a fegyverletétel idõpontját) a Himnusz eléneklé-
sével tisztelegtünk II. Rákóczi Ferenc és a kuru-
cok emléke elõtt.

Kora délután
érkeztünk meg a
Károlyiak váro-
sába: Nagyká-

rolyba. A város
alapítói a honfog-
laló Kaplony
n e m z e t s é g b õ l
származó Ká-
rolyiak voltak.

A település
1264-tõl a Kár-
olyi-család birtok-
központja volt. A XV. században a város különbö-
zõ jogokkal (vásárok tartása, pallosjog stb.) rendel-
kezett. A XVIII. században a különbözõ csatározá-
sok, a természeti csapások miatt a lakosság száma
nagymértékben csökkent, ezért 1715-ben a Ká-
rolyiak svábokat, ruszinokat, szlovákokat és galiciai
zsidókat telepítettek birtokukra. Nagykároly iparo-
sítása a XIX. század végétõl kezdõdött el. 1926-ig
vármegyeszékhely is volt.

Megérkezésünk után nagy érdeklõdéssel ke-
restük fel a város közepén lévõ tizenkét hektáros
természetvédelmi parkban található neogótikus-
neobarokk, héttornyos lovagvárat, a Károlyi-kas-

télyt. A bejáratnál lévõ márványtáblán a vár rö-
vid történetével ismerkedhettünk meg. Örömmel
láttuk, hogy  felújítják. A vár elõterében a Ká-
rolyi-családdal kapcsolatos kiállítás látható. Be-
néztünk a földszinten lévõ konferenciaterembe,
és megcsodálhattuk a gyönyõrû faragott bútoro-

kat. Ezután az emeleten mûködõ Városi Könyv-

tár munkatársaival ismerkedtünk meg. Láthat-
tuk, hogy a könyvtárban belsõ felújítási munká-
latok folynak. A dokumentumállományuk 80 ezer
egység, ebbõl alacsony példányszámú és elhasz-
nálódott a magyar nyelvû anyag. A különlege-
sen szép környezetben lévõ terasz felújítását
pályázati támogatásból fogják megoldani, azu-
tán könyvtári célokra, gyermekfoglalkozások és
rendezvények tartására tervezik igénybevenni. Az
épületen belül mûködik a városi múzeum, a

mûvelõdési ház és a mozi is. A múzeum régésze
nagyon alapos és részletes tájékoztatást adott a
kastély történetérõl is. Megtudhattuk, hogy 1526-
ban innen indult el a Károlyiak bandériuma a
mohácsi csatába. 1615-ben II. Mátyás és Beth-
len Gábor követei itt tanácskoztak. 1622-ben II.
Ferdinánd és Bethlen Gábor itt tárgyalt a
nikolsburgi béke megkötése ügyében. 1703-ban
II. Rákóczi Ferenc hosszabb ideig tartózkodott
itt. 1711-ben Károlyi Sándor és Pálffy János itt
is tárgyalt a   szatmári béke  megkötésérõl.

A  kastély parkjában egy kétszázhatvan éves
platánfa és egy romantikus stílusú víztorony is
látható.
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Nagykároly a  templomok városa.
Csoportunkkal csak a barokk volt pia-
rista templomot néztük meg, amelyet
Ybl Miklós tervei alapján építettek újra.
Gyönyörû a neoreneszánsz templom-
belsõ is. Felkerestük a közelben lévõ
volt piraista rendházat és fõgimnáziu-
mot, ahol Ady Endre, Vasvári Pál és
Ligeti Antal tanult. Megcsodáltuk a volt
Vármegyeháza szecessziós épületét,
ahol vármegyei fõjegyzõként dolgozott
Kölcsey Ferenc. Az 1846-os megyebá-
lon itt ismerkedett meg Petõfi Sándor
Szendrey Júliával. A település kiemel-
kedõ személyiségei: Károli Gáspár, „az
istenes vénember”, aki Göncön (1577
és 1580 között) az elsõ teljes magyar nyelvû Bib-
liát lefordította, gróf nagykárolyi Károlyi Sán-
dor kuruc generális (a Károlyi-család egyik ága
a füzérradványi kastély tulajdonosa volt), Gaál
József író, Ligeti Antal festõmûvész, Adorján
Jenõ hegedûmûvész, zeneszerzõ, Kaffka Margit
író, költõ, aki a miskolci polgári leányiskola
tanára is volt, Jászi Alice, a magyar balettmûvé-
szet úttörõje, Ruha István hegedûmûvész.

Elbúcsúztunk ismerõseinktõl és indultunk
Érmindszentre. „A hepehupás vén Szilágyba”
közepes minõségû úton jutottunk el. Gyönyör-
ködtünk a táj szépségében, és az Adyfalva fel-
irat is jelezte, hogy megérkeztünk Ady Endre
születésének színhelyére. A település központ-
jában kerestük fel az emlékhelyet. Két kedves
idegenvezetõ kalauzolt minket. Elõször a zsúp-
fedeles, alacsony, pici ablakos, ajtós házba
mentünk be, a mestergerenda a homlokunkat
érintette. A tiszta szoba eredeti berendezése
között elérzékenyülve hajtottunk fejet a jobb-

oldalon lévõ ágynál, ahol 1877. november 24-
én megszületett a magyar irodalom jeles kép-
viselõje, Ady Endre.

Az elõtérben kiállítási tárlókban elhelyezett
dokumentumok a költõ életútját idézik. Ezután a
rendezett parkon átsétálva a magyarországi pá-
lyázatból felújított téglaépület egyik szobájába
mehettünk be, ahol Ady Endre, a másikban test-
vére, Lajos lakott és alkotott. A tárlókban elhe-
lyezett fényképek, levéltári anyagok, kéziratok,
személyes relikviák idõrendi sorrendben jelení-
tik meg a költõ életútját, költészetét, munkássá-
gát. Láthattuk Ady Endre szabadkõmûves táská-
ját és a halotti maszkját is. Mindkét házon em-
léktábla van, a parkban szép szobor hirdeti em-
lékét.

Az életmû-kiállítás anyaga Gyurkovics Tibor
különlegesen szép gondolataival zárul:

„Ady magyar volt, mint akárki más,
seb volt, óriási véraláfutás.
Dicsõíthették és ostorozhatták,
a teste alatt feküdt Magyarország.”
Hazafelé jövet nagy élmény volt számunkra

az aranyosmeggyesi kastély romjainak megtekin-
tése. A vár a XIV. században a Meggyesy-csa-
lád tulajdona volt, 1626-tól Lónyay Zsigmondé.
Az õ nevéhez fûzõdik a négyszögletes reneszánsz
várkastély felépítése, ahol sógora, Kemény Já-
nos többször is megfordult. Késõbb a Wesselé-
nyi-családé lett. Hatvan év óta romos állapotá-
ban is különleges látványt nyújt.

Maradandó élménnyel érkeztünk haza. Au-
gusztus végén újabb kirándulást szervezünk
Máramaros megyébe.

Halász Magdolna
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SzemleSzemleSzemleSzemleSzemle

A Régi Magyar Könyvtár
III/XVIII. század

Magyarországi szerzõk külföldön,
nem magyar nyelven megjelent

nyomtatványai

II. kötet (1761–1800)

címû bibliográfia

A magyarországi mûvelõdés- és tudománytörté-
net valamennyi ágának kutatásához elengedhe-
tetlen forrást jelentenek az 1801 elõtt megjelent
hungarica-nyomtatványok. Közülük a XV–XVII.
századi nyelvi és területi hungaricumokat, azaz a
részben vagy egészben magyar nyelven, illetve
Magyarországon megjelent dokumentumokat a
Régi Magyarországi Nyomtatványok elnevezésû
retrospektív bibliográfia folyamatosan megjele-
nõ kötetei dolgozzák fel, a XVIII. század vonat-
kozásában pedig Petrik Géza Magyarország
bibliographiajának kiegészítõ kötetei tartalmaz-
nak új adatokat, kiegészítéseket.

A magyarországi szerzõk Magyarországon kí-
vül, idegen nyelven megjelent kiadványainak fel-
tárása, rendszerezése 1986-tól pályázati támoga-
tással folyt. Így nyílt mód és lehetõség elõbb a
Szabó Károly és Hellebrant Árpád e témában
alapvetõ bibliográfiájának (Régi Magyar Könyv-
tár III. Bp. 1896–1898) megjelenése óta össze-
gyûjtött kiegészítõ adatok nyilvántartásba véte-
lére, lehetõség szerint autopszia alapján való fel-
dolgozására és publikálására. Az RMK III-hoz
készült Pótlások, kiegészítések, javítások öt fü-
zetben jelentek meg Dörnyei Sándor és Szálka
Irma munkájaként. E bibliográfia megtartotta a
Szabó Károly által megállapított idõhatárt, és az
1711. esztendõvel zárult.

A magyarországi szerzõk külföldön, idegen
nyelven 1712 után kiadott munkáinak számba-
vételére korábban még nem került sor. Csupán
Petrik Géza szerepeltetett ilyen adatokat is száz
évvel ezelõtt megjelentetett bibliográfiájában.

Ezért vált sürgetõ feladattá e hungaricum-kate-
góriában is a továbblépés 1800-ig, a régi köny-
vek nemzetközileg elfogadott korszakhatáráig.

Az elmúlt esztendõkben Dörnyei Sándor és
Szávuly Mária széles körû kutatást folytatott, s
több tucat közgyûjtemény állományából, illetve
nyomtatott bibliográfiákból, valamint katalógu-
sokból, továbbá internetes adatbázisokból több
ezer szerzõi hungaricum adatát gyûjtötte ki. 2005-
ben meg is jelent a bibliográfia elsõ kötete,
amelynek idõhatára 1760-nal zárult, és 1823 té-
tel leírását adta közre.

Most készen áll a második kötet 2107 tétel
leírásával. Az elsõ kötethez hasonlóan a tételle-
írások elõtt rövid Bevezetés – Einleitung, A rö-

vidítve idézett mûvek jegyzéke és A könyvtárak

mutatója áll.
E kötettel teljessé válik a szerzõi hungari-

cumok retrospektív bibliográfiája 1800-ig.

Elégedett börtönkönyvtár-
berendezõk...

A pályázati finanszírozásból újonnan épülõ tiszalöki
börtönben könyvtár is lesz, 10 000 kötetét teljesen
feldolgozva a KELLO és a helyi városi városi könyv-
tár munkatársai rendezték el a polcokon.
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Tizenharmadik kerületi
Hírnök
2007. augusztus 1.

Egy könyvtár
negyed százada
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A népmese napja

A Magyar Olvasástársaság kezdeményezésére Benedek Elek születésnapját,
szeptember 30-át a népmese napjaként ünnepeljük országszerte immáron har-
madik éve. A 2005-ös eseménynek az Országos Széchényi Könyvtár adott
helyet, tavaly Békéscsabán volt e nap országos rendezvénye.

2007. szeptember 28-án a népmese napja országos rendezvényének a Ba-
lassi Bálint Megyei Könyvtár és Közmûvelõdési Intézet ad helyet Salgótar-
jánban. Neves elõadóink között tisztelhetjük majd Nagy Attila olvasásszoci-
ológust, Boldizsár Ildikó népmesekutatót, Praznovszky Mihály Mikszáth-kuta-

tót és Szikinger Veronika szövegértés-szakértõt. A mese és az óvodás korosztály lesz a rendez-
vény központi témája, melyet óvodai bemutató foglalkozás és palóc meséket mondó fiatalok
elõadásai színesítenek majd.

Sok szeretettel hívunk és várunk minden érdeklõdõt erre a kora õszi napra Salgótarjánba!

Dátum Hely Rendezvény Rendez  intézmény Információ 

VIII. 

23–24. 
Bp., BMF Multimédia az oktatásban 

Budapesti M szaki 

F iskola 

geczy.laszlo@ 

nik.bmf.hu 

IX. 15–

16. 
országszerte A kulturális örökség napjai   

IX. 26. Budapest Nyelvek európai napja 

Országos 

Idegennyelv  

Könyvtár 

www.oik.hu 

IX. 28. Salgótarján 
A népmese napja országos 

rendezvénye 

Balassi Bálint Megyei 

Könyvtár, Magyar 

Olvasástársaság 

 

X. 2–

12. 
országosan 

Összefogás – könyvtári napok 

Nagy olvashow 
IKSZ iksz@oszk.hu 

X. 2. Bp., FSZEK 

Sajtótájékoztató 

Konferencia: Az olvasás 

esélynövel  szerepe 

IKSZ iksz@oszk.hu 

X. 9. Tatabánya VII. országos ODR-konferencia 
József Attila  

Megyei Könyvtár 

Fátrai Márta 

fatme@jamk.hu 

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

X. 18–

19. 

Sopron–Gy r–

Mosonmagyaró

vár 

7. közgy jteményi napok 
Nyugat-magyarországi 

Egyetem könyvtára 
 

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

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

 

Eseménynaptár 2007
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