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38 464 kotta) csak a töredéke található a rend-
szerben, így idegen nyelvû dokumentumok ke-
resésekor érdemesebb a könyvtár adatbázisát
használni. Még inkább igaz ez a kották és a ze-
nemûvek esetében. Állományuk 78 tanulható és
240 fellelhetõ nyelvet képvisel. A könyvtárhoz 2004
és 2006 között érkezett kérések elemzésébõl kide-
rült, hogy számuk nem áll arányban az állomány
nagyságával, várják a könyvtárközi kéréseket.

A közösen elfogyasztott finom ebéd után
került sor a kérdésekre, hozzászólásokra. Kürti

Lászlóné (Országos Széchényi Könyvtár –
OSZK) kérte a kollégákat, hogy figyeljenek a
másolatkérésekre. Ne keverjék össze a MATAR-
KA cikkmásolat-küldõ szolgáltatását a könyv-
tárközi kölcsönzés másolatküldésével. Az elõbbi
sokkal drágább, és a fizetés módja is más. Ke-
nyéri Katalin (OKM) különbözõ pályázatokra
hívta fel a figyelmet, amelyek segíthetik a könyv-
tárközi kölcsönzést. Kiírásuk 2008 elsõ felében
várható. Bánkeszi Katalin (OSZK) elmondta,
hogy az európai uniós pályázatok keretén belül
nagy tömegû anyag digitalizálására lesz lehetõ-
ség, ennek elõkészítõ munkálatai már folynak.
Még nem dõlt el, hogy az OSZK lesz-e a digita-
lizálási központ. A könyvtári rendszerek fejlesztõit
elsõsorban az ODR-MOKKA összevonása érde-
kelte. Hol tartanak a munkálatok, mikorra várható
az egyesítés? Koltay Klára próbált mindenre kielé-
gítõ választ adni. Igyekeznek minden akadályt el-
hárítani, hogy végre elkészüljön egy jól mûködõ,
pontos, országos lelõhely-adatbázis.

Délután négy órára fogytak el a kérdések. Jó
utat kívánva köszöntünk el kollégáinktól abban
a reményben, hogy jól érezték magukat és jövõ-
re újra itt, Tatabányán találkozhatunk.

Fátrai Erzsébet

VII. Közgyûjteményi
napok a Nyugat-
Magyarországi Egyetemen

A Nyugat-Magyarországi Egyetem (NYME)
közgyûjteményeinek szervezésében, 2007. októ-
ber 18–19-én, hetedik alkalommal került sor a
Közgyûjteményi napok címû országos rendez-
vényre, Sopronban.

A konferencia ifj. Sarkady Sándor könyvtári
fõigazgató köszöntõ szavaival és a Közgyûjte-

mények címû kiállítás megnyitójával vette kez-

detét a központi könyvtárban, felidézve a koráb-
bi rendezvények emlékezetes pillanatait, illetve
a közgyûjtemények – könyvtár, levéltár, múze-
um – történetét, hétköznapjait, ünnepeit. Ezután
került sor a Nyugat-Magyarországi Egyetem Köz-
gyûjteményi Bizottságának ülésére Bartha Dé-

nes egyetemi tanár elnökletével, a központi szer-
vezeti egységek, karok képviselõinek, a könyv-
tárvezetõknek és a levéltári, muzeális gyûjtemé-
nyek vezetõinek részvételével.

A szakmai program a 2007 áprilisában elhunyt
Bakonyi Géza (1950–2007) egykori könyvtári fõ-
igazgató-helyettes, a Szegedi Tudományegyetem
(SZTE) Bölcsészettudományi Kara tanszékvezetõ
egyetemi docense csodálatos színvilágot és – Mader

Béla, a Szegedi Tudományegyetem könyvtári fõ-
igazgatója szavaival élve – nagyon egyéni módon
kifejezett harmóniát magukban egyesítõ képeibõl
álló fotókiállításának megnyitójával és megtekinté-
sével vette kezdetét, ily módon is emlékezve a
könyvtári, informatikai és más tudományterületek
országosan elismert irányító és meghatározó sze-
mélyiségére. A kiállítás mellett a Bakonyi Géza
fotóiból Vida Andrea (az SZTE Egyetemi Könyv-
tár munkatársa) által összeállított diaporáma vetíté-
sére került sor. A kiállítás elõkészítõ munkáit Kokas

Károly (az SZTE Egyetemi Könyvtár könyvtári
fõigazgató-helyettese) végezte. A kiállításnak és az
ezt követõ plenáris ülésnek az Erdészeti Múzeum

(Sopron, Templom u. 4.)
adott otthont.

Mader Béla levezetõ
elnök és Albert Levente

általános rektorhelyettes
plenáris ülést megnyitó
szavait tartalmas és szín-
vonalas elõadások követ-
ték. A magyar könyvtárak
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fejlesztési lehetõségeit tárta fel az európai uniós
strukturális alapok támogatásával az érdeklõdõk szá-
mára Balogh Anna Mária, az Oktatási és Kulturá-
lis Minisztérium (OKM) Könyvtári Osztályának ve-
zetõ tanácsosa. A múzeumok fejlesztési lehetõsé-
geirõl, a múzeumokat érintõ konstrukciókról tartott
elõadást, az OKM Múzeumi Osztályának képvise-
letében, Hatházi Gábor. Az OKM Levéltári Osz-
tálya részérõl Sudár Kornélia jellemezte az egye-
temi levéltárak jelenlegi helyzetét, és vizionálta a
jövõt a szolgáltató, reagálásra kész levéltár képé-
ben. Virágos Márta, a Debreceni Egyetem (DE)
könyvtári fõigazgatója, az Egyetemi Könyvtárigaz-
gatók Kollégiumának elnöke, elõadásában a ma-
gyar tudományos élet információellátásának jövõ-
jérõl, az információs szolgáltatásokban megoldásra
váró új feladatokról, valamint az információellátás
összehangolásáról beszélt.

A szakmai elõadásokkal párhuzamosan vide-
okonferencia megszervezésére is sor került a Ma-
gyar Országos Közös Katalógus (MOKKA)
ügyében a projekt képviselõinek (Koltay Klára

– DE, Balázs László – DE, Czoboly Miklós – e-
Corvina, Sándor Ákos – SZTE) részvételével.

Az elsõ napot hangulatos szakmai találkozó
zárta, amely lehetõséget biztosított az elhangzot-
tak értékelésére, megvitatására.

A könyvtári automatizálás és a közös katalo-
gizálás történetét, jelenét és várható jövõjét fel-
dolgozó, mindemellett a könyvtári adatbázisok
használatához, elérhetõségéhez nagyon sok gya-
korlati útmutatót adó, a konferencia kiadványa-
ként 2005-ben elõször megjelent Közös katalo-

gizálás Magyarországon. Múlt – jelen – jövõ

címû tanulmánygyûjtemény újabb kiadása látott
napvilágot, ami igazolja a kiadvány iránti érdek-
lõdést és igényt.

Második nap került sor az egyes köz-
gyûjtemények szekcióüléseire helyszín-
megosztással: a könyvtári szekció ülése az
Apáczai Csere János Kar Könyvtárában
zajlott Gyõrött, ahol a rendezvény kapcso-
lódott a XI. Apáczai napok címû tudomá-
nyos konferencia programjához, Mastalír

Ernõné ny. könyvtári fõigazgató elnökle-
tével. A levéltári szekcióülést Sopronban,
a Nyugat-Magyarországi Egyetem Levél-
tárában, Szemerey Tamásné mb. levéltár-
vezetõ elnökletével, a múzeumi szekció-
ülést pedig szintén Sopronban, az Erdé-
szeti Múzeumban, Varga Tamás múzeum-

igazgató elnökletével tartották meg.
Valamennyi szekcióban az elõadások elsõsor-

ban gyakorlati kérdésekrõl, illetõleg a különbö-
zõ fejlesztési és együttmûködési lehetõségekrõl
szóltak, amelyeket a jelenlévõ szakemberek meg
is vitattak.

Az alábbi témákban hangzottak el elõadások:
Könyvtári szekció: Könyvtárostanárok önma-

gukról – egy felmérés tanulságai (Györe Péter, PE
BTK); Az UTCA közösségi katalógus fejlesztése
(Kardos András); Felhasználóképzés a Nyugat-Ma-
gyarországi Egyetem Központi Könyvtárában
(Tompa Mónika, NYME Központi Könyvtár és Le-
véltár); A Számítógépes információkeresés címû
tantárgy oktatásának tapasztalatai az NYME Apá-
czai Csere János Kar Könyvtárában (Szabóné Ta-

kács Krisztina, NYME AK); Félúton a tudásköz-
pont felé: a Berzsenyi Dániel Fõiskola új könyvtá-
ra és szolgáltatásai (Barki Katalin, Berzsenyi Dá-
niel Fõiskola Központi Könyvtára).

Levéltári szekció: Központi levéltár – kari le-
véltárak (Szemerey Tamásné, NYME Központi
Levéltár); E-archívum alapjai és a továbbfejlesz-
tés lehetõsége (Czoboly Miklós, e-Corvina);
Hallgatói adatbázis kiépítése a Nyugat-Magyar-
országi Egyetemen (Sági Éva, NYME Központi
Levéltár); A levéltári digitalizálás gyakorlati ta-
pasztalatai (bemutatóval) (Szendi Attila, Miskol-
ci Egyetem).

Múzeumi szekció: A restaurálás helyzete ma
Magyarországon (Hesztera Aladár, JANUS Mû-
tárgyklinika Kft.);  Erdõ- és múzeumpedagógia
az Erdészeti Múzeumban (Miklós Tamás, NYME
EMK Erdészeti Múzeum).

A rendezvényt a Nyugat-Magyarországi Egye-
tem mellett a Nemzeti Kulturális Alap támogatta.

Tompa Mónika – T. Székely Zsófia




