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lóan használhatók. A beíratkozásról, díjakról a
könyvtár használati szabályzata ad felvilágosí-
tást: http://www.fszek.hu/hasznalat/?article
_hid=20673.

A könyvtár gépi katalógusa lehetõvé teszi a
teljes British Council-állomány áttekintését: http:/
/saman.fszek.hu/WebPac/CorvinaWeb

Téchy Tünde

„Több tudás egy
csárdában”

Az információkutatók éjszakája

Milyen piacképes információkat nyerhetünk bárki
számára ingyenesen hozzáférhetõ adatbázisokból,
illetve könyvtári szolgáltatásokból? Miért gumi-
talpú cipõben jár az üzleti hírszerzõ gyárlátoga-
tásra? Hogyan tárhatók fel a szövevényes cég-
kapcsolatok? Miképpen lehet valakit – egy me-
sés örökség révén – milliomossá tenni? Vajon
van-e összefüggés a sör- és a pelenkavásárlás
között? Mit értünk a szervezetek rejtett vagyona
alatt? Kik és milyen célból veszik igénybe a
lobbista tevékenységét?

Könnyû válaszolniuk a fenti kérdésekre azok-
nak, akik jelen voltak szeptember 28-án – a 2007-
es kutatók éjszakája alkalmából – az Eötvös Lo-

ránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi

Karának (ELTE BTK) Könyvtártudományi Tan-

székén rendezett ismeretterjesztõ programon.
A Tempus Közalapítvány immár második al-

kalommal nyerte el a kutatók éjszakája magyar-
országi lebonyolításának jogát. Idén tizenkét

hazai intézmény kapcsolódott be a
tudományos-szórakoztató európai
rendezvénysorozatba, köztük az ELTE
BTK Könyvtártudományi Tanszé-
kének üzleti információs mûhelye is.
A koraesti idõpontban a tanszék nagy-
elõadója, a Kovács Máté terem színül-
tig megtelt. A Magyar Információbró-

kerek Egyesülete (MIBE) szakmai, il-
letve a Prím Online és az Adverticum

médiatámogatásával létrehozott esemé-
nyen mintegy száz fõ vett részt.

A rendezvény kezdetén a program
fõszervezõje, Kiszl Péter egyetemi ad-
junktus köszöntötte a megjelenteket,
majd Sebestyén György intézetigazga-

tó egyetemi tanár tartott ünnepélyes megnyitót. A
professzor beszédében felvillantotta a kultúra és a
tudományok fejlõdésének néhány jelentõs állomá-
sát; olyan kézzelfogható, idõtálló eredményeket,
mint a tûz, a kerék feltalálása vagy épp a könyv-
nyomtatás megszületése. De emlékeztetett arra is,
hogy a tudományos kutatás, a haladás lehetõségei
a történelem folyamán nem mindig voltak adottak,
és bizonyos idõszakokban a rombolás gyõzedel-
meskedett a fejlõdés felett.

Ezt követõen a panelbeszélgetés moderátora
vette át a szót. Mikulás Gábor – információs
tanácsadó, a MIBE elnöke – a tudásmenedzs-
ment és az adatbányászat képviselõjének,
Hasznics Milánnak szögezte az elsõ kérdést:
Vajon van-e összefüggés a sör- és a pelenkavá-
sárlás között? A kutató elmondta, hogy a meg-
figyelések szerint Amerikában a hétvégi vásár-
lás alkalmával a fiatal apukák elõrelátóan válo-
gatnak, a sör mellé – biztos, ami biztos – bevá-
sárlókocsijukba pelenkát is tesznek, mivel a fo-
cimeccs közvetítését nem szívesen szakítanák
félbe egy csomag pelenka kedvéért. A humoros
példán kívül az adatbányászat szakmai hátteré-
rõl is hallhattunk. Megtudtuk, hogy az adatbá-
nyász – a vizsgált szakterület szakértõinek bevo-
nása mellett – a nagyméretû, analóg módszerek-
kel már nem elemezhetõ adathalmazok rejtett
kapcsolatainak feltárásával foglalkozik, vagy épp
ismert összefüggéseket pontosít, de elképzelhetõ
az is, hogy kutatása során primer eredmények-
kel szolgál. Távközlési szolgáltatók esetében,
hívásnaplók elemzése alapján, fogyasztói profi-
lok készítése is lehetséges, ami a díjcsomagok
tervezésénél szolgálhat kiindulópontként.
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Azt, hogy mekkora a valószínûsége egy vizs-
gált gazdasági társaság fizetésképtelenné válásá-
nak egy éven belül, illetve, hogy milyen nagy-
ságrendû a biztosíték nélkül adható kereskedel-
mi hitel összege, már a Creditreform képviselõ-
jétõl tudhattuk meg. Deli Zsolt hangsúlyozta, a
vállalkozások feltérképezésén túl a cégminõsítõ
céginformáció-szolgáltatás keretében alkalmazott,
nemzetközileg elismert értékelési módszerük
révén az ügyfél olyan információhoz juthat üzle-
ti partnerérõl, mely segíti az üzleti kockázat csök-
kentését, illetve a vezetõt a döntéshozatalban.
Munkájuk során csak nyílt és legális adatokból
merítenek, melyek forrásai elsõsorban a Credit-
reform-Interinfo Kft. 1989-tõl épülõ saját adat-
bázisa, a tizenkilenc országban jelen lévõ Cre-
ditreform nemzetközi adattára, hivatalos cégnyil-
vántartások, valamint szakágazati, üzleti tapasz-
talatokat összegyûjtõ és egyéb statisztikai rend-
szerek.

A beszélgetés folytatásaként Mikulás Gábor
az üzleti hírszerzés módszereirõl és lehetõsége-
irõl dr. Harmados Györgyöt kérdezte, aki el-
mondta, hogy tudomása szerint a vállalaton be-
lüli visszaélések és csalások évente több száz-
millió dollár kárt okoznak világszerte. A szakte-
rület képviselõje hozzáfûzte, hogy a fizikai esz-
közök, berendezések, illetve a bizalmas infor-
mációk ellopásának, valamint a belsõ pénzügyi
szabályok áthágásának felderítése során az üzle-
ti hírszerzõ nemcsak a sajtó és az internet forrá-
saiból szerzi információit, hanem gyakran él a
személyes adatgyûjtés, a környezettanulmány és
az életmódvizsgálat eszközeivel is. Jó ötletet kap-
hattak elõadónktól azok, akik egy fémfeldolgo-
zó gyárban használt alapanyagokról szeretnének
többet megtudni. Mint hallhattuk, ehhez nem kell
mást tenni, mint felvenni egy puha, gumitalpú ci-
põt, melyrõl a szervezett gyárlátogatás után szá-
mos információ nyerhetõ. Hasonlóan ötletes meg-
oldás született, amikor egy eladásra váró pékség
gépeinek meglétérõl szeretett volna meggyõzõdni
a leendõ vevõ, viszont az üzem tulajdonosa ezt
nem tette számára lehetõvé. Egy – állítólag – szak-
dolgozatát író diák bevonásával kezdtek az ügy
megoldásához, aki segítséget kért az anyaggyûjtés-
hez a pékség tulajdonosától. Így készülhettek fény-
képek a gépekrõl is, melyeket az üzleti hírszerzõ a
megrendelõnek ezután átadhatott.

A vállalati információs központok feladatai-
ról Kóródy Judit, az Infodok Kft. vezetõje be-

szélt. Elmondta, hogy a vállalati könyvtáros a
rendszeres és eseti információkutatás során szak-
mai, üzleti és belsõ információkat gyûjt, értékel
és szolgáltat. Pontosan ismerve a megrendelõ
egyéni és szervezeti céljait – a különbözõ téríté-
ses és térítésmentes, valamint saját építésû adat-
bázisok mellett, a könyvtári állomány és az
internet segítségével – ügyfele számára testre
szabott információs csomagokat képes összeállí-
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tani. A vállalat tudásmegosztó rendszerének ré-
szeként, tevékenysége nélkülözhetetlen a szak-
mai munkafolyamatokban.

De mi a helyzet akkor, ha a hétköznapi fel-
használó szeretne segítséget kapni valakitõl, le-
hetõleg térítésmentesen? Forduljon a KÖZIN-
FOTÁR-hoz! – javasolta Kiss Katalin, a Fõvá-
rosi Szabó Ervin Könyvtár (FSZEK) osztályve-
zetõje. A központi könyvtárban 1987 óta mûkö-
dik a közhasznú információs szolgálat, melynek
a változó környezethez igazított, továbbfejlesz-
tett formája, a KÖZINFOTÁR 2006 óta áll a
használók rendelkezésére telefonon, személyesen,

e-mailben vagy akár chaten keresztül is. A szol-
gáltatás keretében – a könyvtár hagyományos és
elektronikus (tizenegyezer tételes saját építésû
és több más, elõfizetett adatbázis) információ-
forrásainak felhasználásával – segítséget kapha-
tunk az ügyfélkapu használatához, elektronikus
adóbevallás elkészítéséhez, szerzõdésekhez és
cégadatok ellenõrzéséhez, jogszabályok megta-
lálásához, valamint külföldi továbbtanulási lehe-

tõségek felkutatásához is. Az információs
szolgálathoz érkezõ igazán különleges és
meghökkentõ kérdések közül Kiss Katalin
a következõket említette: a szolgálat mun-
katársai megfigyelték, hogy a hétvégéhez
közeledve egyre több elvált apuka keresi
meg õket a tejbegríz receptje miatt; de elõ-
fordult már olyan is, valaki arra volt kí-
váncsi, milyen gyorsan fut a csótány, vagy
miképpen szabadíthatja ki bezárt autója
slusszkulcsát, és mit vegyen barátja szüle-
tésnapjára.

Kik és milyen célból veszik igénybe a
lobbista tevékenységét? – fejtegette Kere-

kes Pál. Az önkormányzati képviselõtõl
megtudtuk, hogy az önkormányzati információs
vagyon szolgáltatását a 2005 novemberében ha-
tályba lépett közigazgatási eljárási törvény elekt-
ronikus közigazgatásra vonatkozó rendelkezései
teszik lehetõvé. Munkája során elsõsorban az ön-
kormányzati adatokra, személyes és munkakap-
csolataira támaszkodik, ezek alapján nyújt infor-
mációkat építéssel, ingatlanfejlesztéssel (szabá-
lyozási terv, rendezési terv, fõépítészi irányel-
vek), közterület-használati feltételekkel kapcso-
latos ügyekben (reklámfelületek kihelyezése,
formái, méretei, esztétikája), mûködési engedé-
lyek kiadásával összefüggõ problémás esetekben

(játékgépek üzemeltetése, hulladékkezelés,
ipari-szolgáltató létesítmények engedélye-
zése, a munkatevékenység bõvítése). Ezen
kívül az önkormányzat politikai viszonya-
iról, a tényleges döntéshozói szervezet
vagy személy beazonosításának lehetõsé-
gérõl szintén a közháló szakértõje nyújt-
hat naprakész és pontos információkat.

Harmath Arisztid Sándor, a HUN-
GAROGENS Családtörténeti Kutatóiroda
vezetõje a genealógia tudományának iz-
galmas részleteibe avatta be a jelenlévõ-
ket. A családfakutatás fõként levéltári do-
kumentumokra, anyakönyvi bejegyzések-

re, különbözõ céllal készült összeírásokban ta-
lálható statisztikai, demográfiai, gazdaságtörté-
neti, szociológiai, valamint szociográfiai adatok-
ra támaszkodik. A tapasztalt családtörténészek
és levéltárosok az említett forrásokból származó
hiteles adatok alapján segíthetnek eltûnt szemé-
lyek megtalálásában, egy család történetének re-
konstruálásában, örökösödési ügyek vagy akár
történelmi kérdések megoldásában is. Szóba
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került az amerikai gyakorlat, ahol a bíróságok
hirdetést tesznek közzé a gazdátlan örökségek-
rõl, melyekrõl nem készült végrendelet, nincse-
nek hagyatéki leszármazottak, és gyakran a szü-
letési adat az egyetlen kiindulópont az elhunyt
felmenõinek, illetve még élõ leszármazottainak
felkutatásához.

Az est további részében a hallgatóság tíz
kérdésbõl álló, az elhangzott beszélgetésekhez
kapcsolódó játékos totót tölthetett ki Köntös Nelli

és Németh Katalin tanársegédek szerkesztésében.
Az információs kvíz kérdéseinek helyes megvá-
laszolásában az egyes szakmák képviselõinek
bemutatkozó sorai is segítettek, melyeket a ren-
dezvény ideje alatt a terem falán olvashattak a
nézõk. A program a Könyvtártudományi Tan-
szék folyosóján folytatódott, ahol üzleti álló-
fogadás keretében megtörtént a kvíz eredmé-
nyének kihirdetése, a könyvjutalmak átadása,
valamint kezdetét vette a kötetlen beszélgetés
az est meghívott résztvevõi és a közönség tag-
jai között.

Az információkutatók éjszakájának szakmai
elõadásai, valamint az oldott hangulatú beszél-
getések kiváló alkalmat teremtettek arra, hogy a
szakmabeliek megmutathassák „másik” arcukat
és a kívülállók személyesen találkozhassanak a
kutatókkal, bepillantást nyerjenek az informáci-
ós szakemberek munkájába. A vendégek a meg-
hívott elõadók – gyakran humoros és meghök-
kentõ – történetein keresztül megismerhették az
egyes szakterületek által kínált információkat,
azok forrásait és különbözõ felhasználási lehetõ-
ségeit. Így a hallgatóság egy kis idõre informá-
cióbrókernek, üzleti hírszerzõnek, vállalati
könyvtárosnak, adatbányásznak vagy akár csa-
ládfakutatónak is érezhette magát.

Síklaki István betegség miatt sajnos nem tu-
dott személyesen részt venni az információkuta-
tók éjszakáján, ezért a számára feltett kérdésre
– Kimutatható-e a politikusok beszédeibõl a kor-
rumpálhatóság? – utólag, írásban válaszolt, me-
lyet az érdeklõdõk a MIBE honlapján olvashat-
nak (www.mibe.info).

Az információkutatók éjszakájáról senki sem
távozott üres kézzel, minden vendégünk a MIBE
kiadásában megjelent, Információból üzleti érték c.
könyvet, illetve egy, az információbrókerség alap-
jainak elsajátítását igazoló tanúsítványt, és persze
sok hasznos információt kapott ajándékba…

Köntös Nelli – Németh Katalin

Népmese napja
Heted 7 próba

Benedek Elek születésnapját ünnepeltük bo-
szorkányokkal, királylányokkal, ördögökkel,
vándorokkal. Szeptember 30. immár harmadik
éve a népmese ünnepévé vált, azoknak az ün-
nepévé, akiknek fontos a népmesék fennmara-
dása és a mesékben élõ bölcsesség továbbha-
gyományozása. Számos óvoda, iskola, könyv-
tár, civil szervezet, határon túli intézmény kap-
csolódott be programjaival ebbe az egész or-
szágot behálózó eseménybe.

A Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár Dél-pes-
ti Régiójának könyvtáraiban (IX., XVIII., XIX.,
XX., XXI., XXIII. kerület) is sok érdekes prog-
rammal vártuk olvasóinkat az évek során.
Ebben az évben aztán úgy gondoltuk, hogy
egységben az erõ, és ne szétszórva, hanem egy
közös rendezvénnyel várjuk a meseszeretõ gye-
rekeket, szülõket, nagyszülõket.

Egy szabadtéri rendezvénynél elsõrendû
szempont a jól megközelíthetõ helyszín, a jó
idõ, és a pénz, sok pénz. Mindhárom megada-
tott. A pesterzsébeti városközpont elegáns sé-
tálóutcájával, gyönyörû virágaival, zöld gye-
pével, szökõkútjával, harangjátékával és a
buszok csomópontjával nagyon jó választás
volt. A jó idõt sokan „rendeltük” meg, és lõn,
a vénasszonyok nyara ragyogó napsütéssel
várta az érkezõket.

Pénz? A Nemzeti Kulturális Alap pályázati
támogatása ezt a problémát is megoldotta. Így
a rendezvény elõtt elmondhattuk, hogy nekünk,
szervezõknek már teljesült a három kívánsá-
gunk.

Jó tollú kollégánkat ily módon ihlette meg
az esemény:

„Közhírré tétetik hetedhét országban,
Nagy próba tartatik szeptember havában.
Jöhetnek bátran kicsik és nagyok,
Mesét hallgatók és meséket olvasók.
Gyûrjed le a boszorkányt,
s az ördögöt vágd apróba,
29-én lészen majd a veszélyes hét próba.
Rajta tehát, kis hercegek, királylányok, hõs

vándorok,
Nem marad el – ne féljetek – temérdek sok

jutalmatok.”




