Mûhely
„Az Akadémia
második alapítója”
A Vigyázó-vagyon
és a Magyar Tudományos Akadémia
1928 augusztusának elsõ napjaiban az újságok
vezetõ híre volt, hogy a Bécsben meghalt gróf
Vigyázó Ferenc egész vagyonát a Magyar Tudományos Akadémiára hagyta. A lapok – nyári
akadémiai szünet lévén – a fõvárosban tartózkodó neves akadémikusok véleményét kérdezték:
mit fog kezdeni az Akadémia a hatalmas örökséggel? A Magyar Hírlapnak Herczeg Ferenc
nyilatkozott: A Vigyázó-örökség lehetõvé fogja
tenni, hogy az Akadémia azokat a mûveket, szakfolyóiratokat, amelyek a háború óta szünetelnek,
ismét megjelentethesse. Új pályadíjakat tûzhetnek ki, hiszen a régiek az utóbbi idõben már
csak erkölcsi elismerést jelentettek. Herczeg
Ferenc szerint nincs az a pénz, melyet ne lehetne haszonnal elkölteni a magyar tudomány szolgálatában. Az interjút készítõ Zsolt Béla azzal a
megjegyzéssel zárta a cikket, hogy a hagyaték
jövedelmébõl külföldön dolgozó magyar tudósoknak lehetõvé kellene tenni az itthoni tudományos munkát, nehogy a külföldi magyar felfedezéseket a német és angol tudomány könyvelje el
diadalai sorában.
Szinnyei József helyettes fõtitkár a Budapesti
Hírlapnak nyilatkozva egészen sötét képet festett az Akadémia anyagi helyzetérõl. A tudós
testület gondjai akkorára nõttek, hogy évente csak
egy-két értekezést tud kiadni, be kellett szüntetni a külföldi folyóiratok elõfizetését és a külföldi szakmunkák beszerzését is. A pénztelenség
akkora lett, hogy a könyvtár még a könyvek
beköttetésére sem gondolhatott. A Vigyázó-vagyon lehetõvé fogja tenni, hogy az évek óta
kéziratban heverõ mûveket kiadják, s a tudományos életbe eddig még nem látott pezsgést vigyenek. A Vigyázó-vagyon ugyanis olyan hatalmas, hogy az MTA gazdagodása egyedülálló a
világ tudományos intézetei között, nyilatkozta
bizakodóan Szinnyei József.

Az újságok óriási – 60
millió pengõt is elérõ –
vagyonról írtak, és az
Akadémia jövõbeli anyagi lehetõségeit a Nobeldíjakat osztó svéd akadémiáéhoz hasonlították.
Az MTA fõtitkára, Balogh Jenõ azonban már
tudta, hogy a Vigyázóhagyaték a nagy öröm mellett gondot is fog okozni. 1928. július 31-én felkereste õt Vigyázó Ferenc két ügyvédje: Péteri Ferenc és Vályi Lajos.
Balogh Jenõ ebbõl a beszélgetésbõl eléggé kusza képet kapott a hirtelen elhunyt és a dolgait
elrendezni nem tudó Vigyázó Ferenc hagyatékáról. Az ügyvédek közölték, évek óta tudják, hogy
a gróf az MTA-t óhajtotta általános örökösévé
tenni, de általában fõleg „nagy nemzeti célról”
beszélt nekik. Vázlatosan ismertették a fõtitkárral a hagyaték tartalmát, amely Vigyázó Ferenc
saját vagyonából, az atyjától – gróf Vigyázó Sándortól – örökölt vagyonból és édesanyja, gróf
Vigyázó Sándorné báró Podmaniczky Zsuzsanna hagyatékából állt. A hagyaték miatt Vigyázó
Ferencet évek óta perelték rokonai. Balogh Jenõ
levélben tájékoztatta a Szepességben, berzevicei
birtokán szabadságát töltõ Berzeviczy Albertet, a
Magyar Tudományos Akadémia elnökét a hagyaték ügyérõl, és egyben kérte, hogy a lehetõ legrövidebb idõn belül hívjon össze rendkívüli igazgatótanácsi ülést.
Vigyázó Ferenc augusztus 6-ai, rákoskeresztúri temetésén Vargha Gyula másodelnök, Balogh Jenõ fõtitkár, Szabolcska Mihály tiszteleti
tag és Szinnyei József helyettes fõtitkár képviselte az Akadémiát. A tudós testület koszorúját
a Pásztory virágkereskedéstõl rendelték, babérkoszorú volt pálmával és nemzeti színû szalaggal, „Bojári Vigyázó Ferenc grófnak a Magyar
Tudományos Akadémia” felirattal. Az Akadémia nevében Vargha Gyula mondott lírai, érzelmes búcsúbeszédet, amelyet így fejezett be:
„Magányos vándor, ki megtépett vitorlákkal érkeztél a révbe, midõn a magyar szellemi élet
legfõbb képviselõjét, a Magyar Tudományos
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Akadémiát tetted örökösöddé, mint az egész
nemzet halottja térsz sírodba.”
A következõ napokban Klebelsberg Kunó
vallás- és közoktatásügyi miniszter, aki tiszteleti
és igazgató tanácsi tagja is volt az MTA-nak,
cikket jelentetett meg Temetés után címmel a
Pesti Naplóban. Ebben Vigyázó Ferencet példaként állította Magyarország vagyonos polgárai
elé. E nehéz idõkben nem elég beszélni, a hazáért szót árasztani. Ma tenni kell, és adni kell,
kinek mije van: földet, pénzt, eszméket, és fõleg
munkát, sok munkát. Vigyázó Ferenc példaadását még fontosabbnak tartja, mint az alapítványt,
„mostanában ugyanis szûkiben vagyunk a nagy
mecénásoknak”. Klebelsberg ebben az írásában
is, valamint a Budapesti Hírlapnak adott nyilatkozatában is cáfolta, hogy meg akarná szüntetni
az Akadémia államsegélyét és be akarna avatkozni az Akadémia belsõ életébe. Szándékai
egészen mások. Ha az Akadémia a Vigyázóvagyonból meg tud élni, akkor arra fogja kérni
vezetõit, hogy az államsegélyt a régi alapítványok értékének helyreállítására fordítsa. Nincs
annál veszélyesebb dolog, mint amikor az állam
beavatkozik a tudománypolitikába. A hagyaték
ügye õt elsõsorban mint akadémiai tagot érdekli.
Az Akadémia igazgató tanácsa augusztus 18án rendkívüli ülést tartott a Vigyázó-hagyatékról. Jóváhagyták, hogy a hagyaték utáni adókat
és egyéb tartozásokat kifizessék. Balogh Jenõ
fõtitkár aggodalmát fejezte ki, hogy a Közalapítványi Királyi Ügyigazgatóság esetleg be kíván
avatkozni az alapítvány kezelésébe. Az ülésen
Klebelsberg Kunó – mint az ügyigazgatóság
felettese – kijelentette, hogy az MTA vagyonát
– benne az alapítványokat – eddig is autonóm
módon kezelhette. Ezért már kiadta az utasítást,
hogy az ügyigazgatóság a Vigyázó-alapítvány
ügyével ne foglalkozzon. A miniszter az Akadémia megnyugtatására kijelentette, hogy az akadémiai alapítványok tekintetében nem tartja
magát illetékesnek. A nagyobb biztonság kedvéért törvényjavaslatot is hajlandó elõterjeszteni,
hogy az Akadémia javára tett alapítványok nem
esnek a közalapítványi ügyigazgatóság ügykörébe. A miniszter azt is megerõsítette, hogy nincs
szándékában az Akadémia államsegélyét megszüntetni. A Vigyázó-vagyon kezelésére az igazgató tanács két bizottságot alapított: egyet a
vagyon kezelésére, egy másikat a jogi kérdések
megoldására. A két új bizottságot és azok mûkö4
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dési körét még 1928-ban beiktatták az Akadémia ügyrendjébe. Eszerint a Vigyázó-vagyon kezelését a gazdasági bizottság intézi, a jogi bizottság
szükség szerinti tanácsainak segítségével.
Az Akadémia vezetése féltékenyen õrködött
az intézmény autonómiája felett. Ezért nem
meglepõ, hogy nem érték be a vallás- és közoktatásügyi miniszter szóbeli ígéretével. Berzeviczy
Albert írásban is garanciát kért: az állam nem
fog beavatkozni a Vigyázó-vagyon kezelésén
keresztül az Akadémia belsõ ügyeibe. Klebelsberg néhány héten belül írásban is kijelentette, hogy az akadémiai alapítványok tekintetében nem érzi magát illetékesnek, a Vigyázó-alapítványok kezelésébe nem kíván beleszólni és
ennek az értelmében értesítette a közalapítványi
ügyigazgatóságot is. Az Akadémia minden politikai vagy kormányzati befolyástól való függetlensége fontos tudományos és kultúrpolitikai érdek.
A nyári szünet utáni elsõ akadémiai ülést –
1928. október 1-jén – Vigyázó Ferenc emlékének szentelték. Megnyitó beszédében Berzeviczy
Albert Vigyázó Ferenc tettét az Akadémiát megalapító Széchenyié mellé helyezte. Visszatérõ
jelzõ lett ezekben a hónapokban: Vigyázó Ferenc, a Magyar Tudományos Akadémia második
alapítója. Három, az Akadémia kegyeletét kifejezõ javaslatot terjesztett elõ: gróf Vigyázó Sándor és Ferenc nemes emlékét örökítsék meg az
összes ülés jegyzõkönyvében; az ülés utasítsa az
elnökséget, hogy készíttesse el Vigyázó Ferenc
portréját, és azt helyezzék el az Akadémia palotájában; a fõvárosi közmunkatanácsnál pedig
kezdeményezzék, hogy „elõkelõbb utcáink” valamelyikét Vigyázó Ferencrõl nevezzék el. Az
egyhangúlag elfogadott javaslatokon késõbb csak
annyiban módosítottak, hogy festmény helyett
mellszobor készült. Utcát is hamarosan kapott
Vigyázó Ferenc. A Fõvárosi Közmunkák Tanácsa 1929 februárjában értesítette a Magyar Tudományos Akadémiát, hogy a palotájának közvetlen közelében fekvõ Béla utcát gróf Vigyázó
Ferenc utcának nevezték el.
Említettem, hogy Vigyázó Ferenc ügyvédei
már augusztus elsõ napjaiban jelezték, a Vigyázó-hagyaték átvétele nem lesz egyszerû feladat.
Ez hamarosan be is bizonyosodott: Vályi Lajos
– akit Vigyázó Ferenc után az Akadémia is szolgálatába fogadott – jelentése szerint a Vigyázóhagyatékkal együtt 34 pert is „örökölt” a Magyar Tudományos Akadémia. E perek többsége

tyúkpernek tekinthetõ, de volt közöttük kettõ,
amely komolyan érintette az Akadémia érdekeit.
Ezek az úgynevezett köteles részi perek voltak.
Ezeket egyik oldalról báró Harkányi János és
György – báró Podmaniczky Zsuzsanna elsõ
házasságából származó fiai indították az anyai
vagyonból köteles rész címén járó vagyonrészért.
A másikat gróf Bolza Pál indította, – lánya, az
akkor még kiskorú Bolza Marietta nevében –
mind a Podmaniczky Zsuzsanna, mind a Vigyázó Sándor vagyonból való köteles részért. Az
Akadémia jogi bizottságának tagjai – Staud Lajos és Nagy János nyugalmazott kúriai tanácselnökök – világossá tették, hogy az Akadémia
számára a kiegyezés az egyetlen járható út. Nagy
áldozatokkal jár ugyan, az Akadémia számára
mégis elõnyös lesz, ha a peres felek aláírásukkal
elismerik gróf Vigyázó Ferenc végrendeletének
érvényességét, hogy az MTA az örökséget birtokba vehesse. Idegfeszítõ, több mint egy évig
tartó tárgyalássorozat után az Akadémia megegyezett az örökösökkel: a köteles részre jogosítottaknak mintegy 10 millió pengõt fizettek ki –
készpénzben és ingatlanokban – az összesen 27
és fél millió pengõre becsült Vigyázó-vagyonból. Ehhez még hozzávehetjük a 750 ezer pengõs örökösödési illetéket, tehát az Akadémia a
Vigyázó-vagyon eredeti értékének mintegy 40
százalékát elveszítette. A megegyezés következtében azonban teljes joggal birtokba léphetett: a
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ítéletében kimondta az MTA általános öröklését.
Az Akadémia jogászai a tulajdonjog telekkönyvbe történõ bejegyzésénél mellõzni javasolták az
alapítvány megjelölést – úgy látszik, a vallás- és
közoktatásügyi miniszter szóban és írásban tett
ígéretét sem tartották elegendõ biztosítéknak –
ezért a telekkönyvbe az MTA „gróf Vigyázó
Sándor és Ferenc emlékét”, illetve az anyai eredetû vagyonnál „gróf Vigyázó Sándorné, született báró Podmaniczky Zsuzsanna úrnõ emlékét
megörökítõ törzsvagyona” bejegyzés került.
A Vigyázó-örökség hírére már 1928 õszén
sorra érkeztek javaslatok az Akadémiához, mire
költsék a hatalmas vagyont. A Magyar Úrinõk
Egyesülete 5-6 ezer pengõs alapítvány létrehozását kérte akadémiai tagok elaggott hozzátartozóinak megsegítésére, míg Sárosi Bella újágíró
idõs írók és írónõk megsegítését kérte. Kosztolányi Dezsõ is eljuttatta javaslatait Balogh Jenõ
fõtitkárhoz. Levele sajnos nem maradt fenn, a

fõtitkár válaszából azonban tudható, hogy Kosztolányi a trianoni békediktátummal elszakított
magyarság nemzeti mûvelõdésének elõsegítésére tett javaslatot.
A tudományos élet képviselõinek élénk érdeklõdése miatt 1928 õszén Balogh Jenõ fõtitkár körlevélben tájékoztatta akadémikus társait
a Vigyázó-hagyatékról, arról, hogy a vagyon
nagysága még meghatározhatatlan, s nagyban
függ a folyamatban lévõ perek eredményétõl.
Ettõl függetlenül az Akadémia 1928. november
26-ai összes ülésén a tudományos kutatások támogatására és az igények véleményezésére bizottságot hoztak létre a három osztályból delegált tagoknak és a vidéki egyetemek küldötteinek részvételével. Ez az eseti tudományos bizottság 1929. január 7-én tartotta elsõ ülését. A
résztvevõk egyetértettek abban, hogy a Magyar
Tudományos Akadémia munkakörét új, nagy
ággal kell bõvíteni, a tudományos kutatások irányításával és támogatásával. Az Akadémia a
Vigyázó-vagyon birtokában szerette volna visszaszerezni az elsõ világháború után elveszített irányító, tudományszervezõ pozícióját. A bizottság
véleményezésre szétosztotta az Akadémiához
érkezett kérelmeket három albizottságnak, ezek
már annak tudatában végezték munkájukat, hogy
a Vigyázó-vagyonból egyelõre csak 30 ezer pengõ fordítható tudományos célra. Az Akadémiai
Értesítõ nagy terjedelemben számolt be az albizottságok tárgyalásairól. Minden bizonnyal a
felfokozott várakozások és az ehhez képest csekély anyagi lehetõségek okozták, hogy ez a tudományos bizottság különösebb eredmény elérése
nélkül, csendben befejezte mûködését. Pedig az
egyik legígéretesebb tudományszervezõi kezdeményezésnek indult.
A már birtokba vett két Vigyázó-vagyont –
Vigyázó Ferenc végrendeletének meghagyása
értelmében – elkülönítve kezelték az Akadémia
költségvetésén belül. A vagyon jövedelmei meglehetõs állandóságot mutatnak, félmillió és 600
ezer pengõ körül jártak évente. Csak a háborús
években emelkedtek a bevételek, 1942-ben csaknem 900 ezer pengõ aktívummal zárták az évet.
Mennyit profitált az Akadémia mint tudós testület a Vigyázó-hagyaték jövedelmeibõl? A vagyon
körüli bizonytalanságok miatt eleinte évi 100 ezer
pengõt használtak fel címzetten tudományos
célokra. Késõbb az összeg jelentõsen – átlagosan 200 ezer pengõre – emelkedett, míg 1944-re
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már 300 ezret tervezett be Voinovich Géza fõtitkár. A második világháborúig összesen több mint
2 millió pengõt fordított az MTA célzottan tudományos célra a két Vigyázó-vagyonból. Ez az
összeg valószínûleg több is lehetett, mert a humán kutatásokra fordított pénzek egybeolvadtak
az Akadémia évi rendszeres államsegélyével. A
természettudományos kutatásokra fordított összegek nagyságrendjét Gergely Pál kutatásaiból ismerjük, 1929-tõl összesen 210 ezer pengõt adtak ki erre a célra. Ez nem látszik éppenséggel
soknak, de ebben nincs benne az Akadémia által
kiadott mûvek költsége. A Vigyázó-jövedelmekbõl tudományos célra fordított összegek másik
felhasználási módja ugyanis nagyobb és költségesebb mûvek kiadása volt. Így jelenhetett meg
többek között az Archivum Rákóczianum 12.
kötete, II Rákóczi Ferenc felségárulási perének
története és okmánytára Lukinich Imrétõl; Degen
Árpád nagy német nyelvû mûve, a Flora Velebitica,
vagy Teleki József Hunyadiak kora címû munkájának folytatásaként Fekete Nagy Antaltól Trencsén
vármegye és Szabó Istvántól Ugocsa megye történeti földrajza.
Mára már teljesen elfeledett, de abban az idõben is bizalmasan kezelt tény volt, hogy a Magyar Tudományos Akadémia a Vigyázó-vagyon
jövedelmébõl közmûvelõdési és tudományos célú
támogatást nyújtott az elszakított területen élõ
magyar nemzetrésznek. A Vigyázó Ferenc által
létesített Vigyázó Sándorné Podmaniczky Zsuzsanna örökalapítvány 7. pontja értelmében az
általa hagyományozott vagyon jövedelmének 40
százalékát az „Akadémia bölcs belátása szerint”
nemzeti célra kellett fordítani. Balogh Jenõ „szigorúan bizalmas” megjegyzéssel ellátott emlékeztetõje szerint az MTA Gazdasági Bizottsága
megállapította, hogy nemzeti célnak kell tekinteni az elszakított területen lakó magyarság támogatását, különösen magyar iskolák, könyvtárak
(kiemelés: a szerk.), egyéb kulturális intézmények
– múzeumok, internátusok – segélyezését.
Ugyancsak segíteni kell az ott megjelenõ és
nagy pénzügyi nehézségekkel küzdõ magyar
tudományos vagy irodalmi folyóiratokat. Támogatni kell az utódállamokban élõ tehetséges, szorgalmas, kifogástalan magaviseletû ifjakat tanulmányaik folytatásában, és törekedni kell arra,
hogy majd szülõföldjükön maradván, a magyarság szorgalmas, képzett és rátermett munkásaivá
nevelkedjenek. A nemzeti szempontból jelentõs
6
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kiadványok nyomdai költségeit vagy szerzõi tiszteletdíját, pl. az Etymologiai Szótár kinyomtatását, szintén ebbõl a nemzeti célú alapból kell
fedezni.
Az összegek odaítélésérõl az Igazgató Tanács,
illetve az erre a célra az Akadémia elnöke vezetése alatt mûködõ bizottság döntött. A Vigyázóvagyonkezelés iratainak erre vonatkozó része
erõsen töredékes, a nyilvános, kinyomtatott vagyonmérlegben pedig legfeljebb bújtatva szerepelnek az összegek. Ezért nem tudjuk pontosan
megmondani, hogy összesen mennyit juttatott az
utódállamok magyarságának az MTA, azt azonban rekonstruálni lehet, hogyan mûködött a támogatás. Az esetek egy részében az Akadémia
konkrét kéréseket támogatott, a megítélt összegeket akadémiai tagokon vagy megbízható személyeken keresztül közvetlenül juttatták el az
érintettekhez. Más esetekben – és úgy látszik,
gyakrabban – a miniszterelnökség munkatársa,
többször Papp Antal helyettes államtitkár, vett
át az Akadémiától jelentõsebb összeget. Ekkor
valószínûleg a miniszterelnökség döntött a pénz
szétosztásáról.
A támogatott célok és személyek széles körére néhány példa: Támogatásban részesítettek
erdélyi folyóiratokat, az Erdélyi Irodalmi Szemlét és a Pásztortüzet, valamint ezer pengõt juttattak a Székely Nemzeti Múzeum Emlékkönyve
szerkesztõinek. Segélyezték a csehszlovákiai,
felsõtúri római katolikus iskola és templom építését, de jutott pénz, Ravasz László püspök közremûködésével, az erdélyi református iskoláknak is. Az 1930-as évek elején Horánszky Lajos, a Kisfaludy Társaság tagja kezdeményezte,
hogy Madách Imre elhanyagolt sírja helyett méltó
nyughelyet állítsanak Alsósztregován. A kezdeményezéshez állami szervek, intézmények is
csatlakoztak, meghagyva a magánakció látszatát, tudván, hogy a csehszlovák hatóságok így
engedékenyebbek lesznek. Az MTA 3700 pengõvel járult hozzá a 14 ezer pengõs összköltséghez. Az Erdélyi Férfiak Egyesülete kérésére ezer
pengõvel segítette az Akadémia Móricz Miklós
Az erdélyi föld sorsa címû, a romániai földreform magyarságra káros hatását bemutató munkájának angol fordítását. Jancsó Benedek ajánlására kapott 1930-ban Domokos Pál Péter
kézdivásárhelyi tanár 300 pengõ segélyt a csángók közötti nyelvtudományi és etnográfiai kutatásaira. Ugyancsak akadémiai támogatással je-

Francia hóráskönyv
Vigyázó Ferenc könyvtárából
lent meg Domokos Pál Péter Moldvai magyarság címû – elsõ – könyve. A nyomdai költségekre 1500 pengõt küldtek számára, gróf Mikes
Árminné által. 1933-ban vásárolt meg nemzeti
érdekbõl az Akadémia egy erdélyi családi levéltárat, a Hatfaludy-levéltárat, melyet az Országos
Levéltárban helyeztek el, a Magyar Tudományos
Akadémia tulajdonjogának fenntartásával. Jó
néhány példát lehetne még hozni, milyen szerteágazó volt az Akadémiának a trianoni határokon
kívül rekedt magyarságot támogató tevékenysége, de a teljes képhez fel kell kutatni a miniszterelnökség levéltárában fellelhetõ dokumentumokat is.
A második világháború után az Akadémia
pénztõkéje és értékpapírjai pillanatok alatt elértéktelenedtek. Az 1945. évi földreform a Magyar Tudományos Akadémia birtokait – amelyek
csaknem teljes egészében a Vigyázó-hagyatékból származtak – is érintette. Az állam teljes
terjedelemben kisajátította és a földosztás során
felhasználta azokat. Az Akadémia vezetése a
kormányhoz fordult, felhívva a figyelmet arra,

hogy a birtokok jövedelmének elveszítése esetén nem tudják a magyar tudományban és közéletben játszott szerepet a továbbiakban betölteni. Azt kérték, hogy az Akadémia gazdaságai,
mint mintagazdaságok, maradjanak továbbra is
saját kezelésben, a birtokok jövedelme továbbra
is tudományos célokat szolgáljon. Az államfõi
szerepet ideiglenesen betöltõ Nemzeti Fõtanács
nevében Zsedényi Béla válaszolt az Akadémia
kérésére: helyeslik és kívánják, hogy a Magyar
Tudományos Akadémia a földbirtokrendezés
során elszenvedett káraiért olyan mértékû kárpótlást kapjon – rendszeres államsegély formájában –, amely tudományos munkásságának akadálytalan folytatását biztosítja. Azaz: a birtokokat az Akadémia semmiképpen nem kaphatja vissza. Késõbb hasonlóképpen válaszolt
Veres Péter, az Országos Földbirtokrendezõ
Tanács elnöke is. Hangsúlyozta, hogy elismeri és értékeli az MTA fennmaradásához és
zavartalan mûködéséhez fûzõdõ rendkívüli
kulturális érdekeket, de „a pénzügyi fedezetnek birtokpolitikai úton való biztosítására gyakorlati megoldási módozatot nem lát”. Nemsokára házas ingatlanait is elveszítette az Akadémia. Rákoskeresztúr elöljárósága még 1945ben bejelentette igényét a Vigyázó-kastélyra.
Az Igazgató Tanács 1947 elején úgy döntött,
hogy véglegesen lemond a romos kastélyról,
amely a községé lett. 1947-tõl a kommunista
párt fokozatos hatalmi térnyerését a magántulajdont korlátozó intézkedések kísérték. Ezek
közül több a háztulajdonosokat, így a Magyar
Tudományos Akadémiát is, sújtotta. Hasonlóan a fõvárosi ingatlanok többségéhez az Akadémia házai is rendkívül rossz állapotban voltak az ostrom után. Jövedelmük még a fenntartáshoz sem volt elég, nemhogy a háborús
károk teljes eltüntetéséhez. Ebben a helyzetben az Akadémia vezetése kénytelen volt elfogadni a Gazdasági Fõtanács „javaslatát”: az
ingatlanok kezelését bízzák a Közületi Ingatlanok Központjára. Az Igazgató Tanács 1949.
május 6-ai ülésén döntött: az Akadémia palotája és az Arany János u 1. számú ház kivételével a KIK kezelésébe adják az Akadémia
házait. Tehát húsz évvel a Vigyázó-örökség
átvétele után a Magyar Tudományos Akadémia a Vigyázó-könyvtár és a mûkincsek kivételével a Vigyázó-vagyont elveszítette.
Mázi Béla
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Napló
A Magyar Könyvtárosok
Egyesülete a Parlamentben
Versenyképes ország – versenyképes könyvtárossal címmel indított programsorozatot 2007-ben
a Magyar Könyvtárosok Egyesülete. A nyitó
konferencián, 2007. szeptember 12-én, alapgondolatként hangzott el, hogy a versenyképesség a
XXI. század tudásalapú gazdasági szféráján túl
minden területen fontossá vált. A könyvtárosok
elsõként fogalmazták meg ennek lényegét, elsõként vizsgálták meg, hogyan lehet a korszerû
könyvtárakban az elérhetõ erõforrásokat megismerni, megismertetni, hogyan tudnak megfelelni a könyvtárak és a könyvtárosok az új elvárásoknak, az állampolgárok igényeinek.
Az alapgondolat széles körben a vidéki rendezvényeken teljesedett ki, gazdagodott olyan
részletekkel, amelyek a programsorozat sikerét
eredményezték.
A záró konferenciát – a rendezvénysorozat
összegzéseként, méltó befejezéseként – a Magyar Könyvtárosok Egyesülete az Országház
Felsõházi termében tartotta 2008. május 28-án.
Szili Katalin köszöntõ szavai után, amelyeket
Ambrus János, az Országgyûlési Könyvtár fõigazgatója, a záró konferencia levezetõ elnöke
tolmácsolt a több mint háromszázötven fõs hallgatóságnak, Schneider Márta
kulturális szakállamtitkár
elemezte a hazai könyvtári
rendszert. Kiemelte, hogy
az ország versenyképességéhez nemcsak a könyvtárosoknak, de magának a
könyvtári rendszernek is
versenyképesnek kell lennie. A 2002-es évhez képest
összehasonlító adatokat hallottunk a regisztrált olvasók,
a könyvtárhasználók, az
internethasználók, a távhasználók, a könyvtárközi kölcsönzések 2006-os szám8
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adataira vonatkozóan. Minden területen jelentõs
a növekedés, különösen kiugró az internethasználók (229%) és a távhasználók (529%) esetében. További célként konkrét esélyteremtéssel
kell biztosítani az egyenlõ hozzáférést a tudáshoz, a dokumentumokhoz. A korszerû infokommunikációs technológia felhasználásával lehet emelni a könyvtári szolgáltatások színvonalát, ami jelentõs lépés ahhoz, hogy az információáramlás kezelésének képessége, a digitális
írástudás az egyének számára nagy jelentõségû
készségként jelenjen meg. Uniós források állnak
rendelkezésre az integrált közösségi szolgáltató
terek megvalósításához, ahol a könyvtári stratégiában is megfogalmazott célok többek között a
szükséges anyagi háttér és a korszerû infrastruktúra biztosításával, valamint az országos szolgáltatások (EBSCO, Országos Dokumentumellátási Rendszer, Magyar Digitális Képkönyvtár stb.) igénybevételével és használtatásával
érhetõk el.
Skaliczki Judit, az Oktatási és Kulturális Minisztérium (OKM) fõosztályvezetõ-helyettese a
könyvtárak és a könyvtárügy fejlesztési lehetõségeit foglalta össze a 2008 és 2013 közötti idõszakra vonatkozóan.
Az ágazati irányítás a stratégiák, koncepciók
kidolgozását, a fejlesztések tervezését a szakma

széles körû bevonásával látja el. A fejlesztések kontextusában
az országos szinttõl
az egyes emberig vezet az út, a megvalósítás feltételei között
pedig a megfelelõen
kialakított stratégia
éppúgy jelentõs, mint
a magas szintû szakmai felkészültségû
könyvtárosok részvétele és a szükséges finanszírozási forrás
megléte. A könyvtári
szolgáltatások kialakítását és közvetítését
országos és térségi
szinten, valamint az egyes könyvtárakra vonatkozóan az IKT infrastruktúra-fejlesztés teszi lehetõvé. A korszerû számítógépek beszerzése, üzemeltetése, használata; az elektronikus olvasóazonosító rendszer, a könyvtárbusz vagy az épületen belüli bármilyen korszerûsítés megvalósítási
lehetõsége a TIOP (Társadalmi infrastruktúra
operatív program) 1.2.3 „Tudásdepó-expressz”
pályázat (3,2 milliárd Ft). Az országos elektronikus szolgáltatások (ODR, országos lelõhelynyilvántartás) és az ezekre épülõ helyi könyvtári
szolgáltatások (adatbázisok, információs és webes
szolgáltatások, kulturális, digitális tartalmakhoz
való on-line hozzáférés stb.) megvalósítási lehetõsége: TÁMOP (Társadalmi megújulás operatív program) 3.2.4
„Tudásdepó-expressz” pályázat (8,3
milliárd Ft). A könyvtári együttmûködések
(közös adatbázisok,
közös szolgáltatásra
alkalmas infrastruktúra stb.) megvalósításának lehetõsége: TIOP
1.3.4 „Regionális tudástárak” pályázat (4
milliárd Ft).
A pályázási feltételekrõl, a kiírás idõpontjáról és további
részletekrõl a Nemzeti
Könyvtári Levelezõ/lap • 2008. június •
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Fejlesztési Ügynökség, illetve az
OKM honlapján
lehet tájékozódni.
Pásztohy András miniszteri biztos (Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium) a vidékfejlesztés komplex
fogalmán belül a
kulturális vidékfejlesztéssel kapcsolatos alapelveket
és feladatokat ismertette, kiemelve,
hogy a könyvtári
rendszer is része
minden olyan fejlesztõ tevékenységnek, amely
összességében a vidéket érinti. Képet kaptunk
az EU-hoz való csatlakozás elõtti és utáni lehetõségekrõl, majd az elõadó a 2007 és 2013 közötti, az Európai Bizottság által 2007. szeptember 19-én elfogadott Új Magyarország vidékfejlesztési programot ismertette, amely sikeres megvalósulásának feltételei többek között az összehangoltság a mezõgazdaság korszerûsítésében, a
környezetvédelemben, a munkahelyteremtésben,
a kulturális örökség megõrzésében, a közösségfejlesztésben. Ezen a területen is eddig nem ismert anyagi források állnak rendelkezésre pályázatok formájában. Nagy hangsúlyt kap a programon belül a vidéki életminõség javítása, amely
elsõsorban az ötezer fõ alatti lélekszámú községekben a természeti és kulturális örökség megõrzésével és az ehhez kapcsolódó képzéssel és
ismeretterjesztéssel épületek külsõ felújítására,
rendezett településkép, közösségi terek kialakítására vonatkozik – ez a program különösen
fontos találkozási pontot jelent a könyvtári stratégiában a kistelepülésekkel kapcsolatosan megfogalmazott célokkal.
A versenyképesség fogalmában az emberi
tényezõnek kiemelt szerepe van. A használóknak információs szakemberekre van szükségük
– olyan emberekre, akik igazán jól ismerik a
munkát, amelyet végeznek, és hatékony módon
tudnak értéknövelt szolgáltatást nyújtani. A „versenyképes projekt” keretében mind a nyitó konferencián, mind a vidéki programokban nagy
10
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hangsúlyt kapott a könyvtáros kompetenciák
kérdése. A záró konferencián Eric Sutter a tájékoztatási és dokumentációs szakemberek franciaországi egyesülete (ADBS) és a CERTIDOC
konzorcium titkársága képviseletében arról beszélt, hogy a kompetencia általában kombinációja a tudásnak, a készségeknek és a tulajdonságoknak. Kiemelte, hogy a könyvtárosnak már
nem elegendõ a tudása megszerzését igazoló diploma, az azt követõ továbbképzéseket igazoló
okirat, hanem szükség van olyan minõsítésre,
amellyel a tudására alapuló, de annál sokkal
összetettebb kompetenciát tudja bizonyítani mun-

káltatója, a használók és saját maga elõtt is. Az
európai minõsítés folyamatát az ISO/CEI
17024:2003 számú nemzetközi szabvány szabályozza. Szakmai egyesületek összefogásával a
kompetenciák értékelésére és elismerésére megjelent a LIS Euroguide, vagyis Az európai információs szakemberek kompetenciái és tulajdonságai címet viselõ kiadvány, amely harminchárom szakterületet határoz meg és ír le, ezeket
négy-négy szintben különbözõ tevékenységek

példáin keresztül részletezi (3. kiadása 2009-re
várható). Az útmutató részeként jelent meg Az
európai információs szakemberek minõsítési
szintjei, a CERTIDoc, amelyrõl a nyitó konferencián Grebot Ágnes, a vidéki roadshow-kon pedig
Hangodi Ágnes tartott részletes ismertetéseket.
A konferenciát Bakos Klára, a Magyar Könyvtárosok Egyesületének elnöke zárta az egész
programot áttekintõ, értékelõ összefoglalással.
Hangsúlyozta, hogy a könyvtár lehet az az intézmény, amely korszerûen képes elemezni és dinamikusan képes követni a XXI. század elvárásait. Ehhez a sokrétû feladathoz szükség van arra,
hogy a könyvtárosok civil szervezete elõsegítse
a könyvtáros kompetenciák fejlesztését, amelyek
hozzájárulnak ahhoz, hogy a könyvtárosok megfeleljenek a legkorszerûbb szolgáltatási, különösképpen az információszolgáltatási kihívásoknak.
Ismertette, hogy a program általános áttekintést
adó nyitó konferenciával indult, majd
az ország hat városában (idõrendben:
Kaposváron, Békéscsabán, Gyõrben,
Miskolcon, Debrecenben és Gödöllõn)
rendezte meg az egyesület – szervezetei és a helyszínt biztosító könyvtárak
közremûködésével – azokat a programokat, amelyekre a környezõ megyékbõl, sõt határainkon túlról is érkeztek
érdeklõdõ könyvtárosok. Minden helyszínen elhangoztak a Könyvtári Intézet
munkatársainak elõadásai a könyvtáros
kompetenciákról, valamint a digitális
írni-olvasni tudásról, az elektronikus
ügyintézésrõl, amelyek a könyvtárosokat új kihívások elé állítják. Mindenütt
fórummal zárult a kétnapos rendezvény
elsõ napja, amelyen, miután a könyvtárak elõtt álló új lehetõségeket és elvárásokat az MKE elnöke ismertette, mindezt megvitatták a résztvevõk is. Népszerû volt a második napon a csapatépítési tréning, hiszen a versenyképesség alapja a
csapatmunka, ezt is lehet és kell is tanulni. Az
MKE „versenyképes projektje” tehát megmozgatta az ország könyvtárosait, nem csak közvetlenül volt hasznos a szakmának, hanem közvetetten is: hírt adtunk magunkról, mégpedig olyan
módon, hogy nagyon sok, újabb erõt adó pozitív
visszajelzést kaptunk.
(Az elõadások alapján összeállította:
Nagy Anikó. Fotók: Mándli Gyula)
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Biztosítsunk minõséget!
Szakmai nap Miskolcon
A Magyar Könyvtárosok Egyesülete Borsod
Megyei Szervezete 2008. május 19-én a könyvtárak minõségbiztosításával kapcsolatosan rendezett szakmai napot tagjai és minden érdeklõdõ
számára.
Az egybegyûlteket elsõként Kis Józsefné, a
Miskolci Városi Könyvtár igazgatója köszöntötte, lévén, hogy a helyszín a Miskolci Városi
Könyvtár Szabó Lõrinc Fiókkönyvtára volt. Ezt
követõen Gulyás Lászlóné, az egyesület elnöke
fejezte ki örömét, hiszen ez az „alulról” jövõ
kezdeményezés találkozott az egyesület céljaival, miszerint minél több segítséget akarunk
nyújtani tagjainknak a korszerû ismeretek megismeréséhez ilyen és ehhez hasonló rendezvények szervezésével.
Ezen a délelõttön két elõadásra került sor: egy
átfogó, elméleti ismereteket nyújtóra és egy, a
gyakorlatban már mûködõ, könyvtári minõségbiztosítási rendszer bemutatására.
Vidra Szabó Ferenc, a Könyvtári Intézet
munkatársa, minõségügyi menedzser A minõség
szerepe, jelentõsége a magyar könyvtárügyben
címmel tartotta nagyon pörgõ, élettel teli elõadását. Az alapoktól indulva (minõség fogalma,
lényege stb.) az ISO vagy TQM választásáig
felépítve mutatta be a jelenlévõknek a minõségbiztosítás mibenlétét. Kihangsúlyozta, hogy a
minõségügy lényege a tudatosság. A tudatos tervezés, az erõtartalékok minél jobb kihasználására való törekvés. A tevékenységek tudatos végiggondolása annak
érdekében, hogy a körülmények
változásaira ne spontán, felkészületlenül reagáljunk. Megfogalmazta a minõségügy legfontosabb üzenetét: a partnerek igényeinek minél
jobb kielégítése, az igényeiknek
való megfelelés.
Feltette a kérdést: ISO vagy
TQM? Melyiket válasszuk? A
gyakorlat azt mutatja, hogy a
fenntartók az ISO megszerzésére
törekednek, míg a szakma inkább
a lágyabb TQM-re szavaz. Az
alapelveiben mindkettõ azonos,
viszont a TQM nagy hangsúlyt
12
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fektet a kollégák elkötelezettségére, a kellõ
motiváció meglétére. A kollégák pedig akkor
lesznek elkötelezettek, ha az elejétõl kezdve részt
vesznek a munkafolyamatokban. Éppen ezért
nagyon fontos a vezetõség hozzáállása, az elsõdleges felelõsség õket terheli.
Íme, Vidra Szabó Ferenc ajánlása alapján
milyen legyen egy könyvtári modell: TQM felé
törekvõ, emberarcú (ne ránk erõltetett legyen),
alulról építkezõ (motiváció, elkötelezettség),
ésszerû, hatékony (csak akkor vágjunk bele, ha
látjuk a hasznát, ne azért, mert most ez a divat).
Hangsúlyozta, hogy a célhoz vezetõ út ugyanolyan fontos, mint maga a cél!
Sohajdáné Bajnok Katalin, az egri Bródy
Sándor Megyei és Városi Könyvtár igazgatóhelyettese a Változó szemlélet – változó szervezet:
minõségbiztosítás a Bródy Sándor Megyei és
Városi Könyvtárban címû elõadása során végigvezette a hallgatóságot azokon a szakaszokon,
tevékenységeken, melyeket a megyei könyvtár

eddig megjárt. 1998 és 2000 között kezdtek behatóbban érdeklõdni e téma iránt, tréningekre,
elõadásokra jártak. 2002–2003-ban a Minõségmenedzsment a könyvtárban címû tanfolyam
négy modulját végezték el többen a könyvtárból. Ezt ajánlotta másoknak is: ne csak egy ember
menjen el tanulni, hanem legalább kettõ, hogy
még jobban tudják segíteni, támogatni egymást
a munka során. Fontos mozzanat, hogy a tanultakat mind az intézményükön belül a többi kollégának, mind szakmai továbbképzéseken igyekeztek átadni. A 2000 és 2003 közötti idõszak a
stratégiai tervezés idõszaka volt. Ekkor készítették el a SWOT-, a PEST-analízist, küldetésnyilatkozatot írtak, meghatározták az alapvetõ célokat. Tanulmányozták a szakirodalmat, amelybõl
kiemelte Skaliczki Judit Minõségmenedzsment a

könyvtárban és Zalainé Kovács
Éva A total quality management
(TQM) alkalmazása a könyvtárban címû munkáját.
Az Országos Dokumentumellátási Rendszer tagkönyvtárai
számára kiírt, Könyvtári minõségfejlesztés – könyvtári korszerûsítés címmel meghirdetett pályázat
nyerteseként olvasói elégedettséget mértek a debreceni és a szolnoki megyei könyvtárral partnerségben, kidolgozták a minõségi
szolgáltatásokat garantáló szolgáltatási irányelveket. Ezek eredményeként elmondható: rájöttek arra,
hogy az „egyszerû” számokat
mutató statisztikai mérések mellett mennyire
fontos a teljesítménymérés és az elégedettség
mérése. Éppen ezért mostanra az elégedettség
mérése mindennapossá vált intézményükben, tréningek, tanfolyamok stb. befejeztével mérik az
elégedettséget, és ennek eredményét figyelembe
véve dolgoznak tovább.
2005-ben bekerültek a Könyvtári minõségfejlesztés 21 modellt kidolgozó munkacsoportba.
Hatfõs minõségirányítási tanácsot hoztak létre
intézményen belül, ahol a kiválasztás fõ szempontjai, követelményei között szerepelt a kommunikációs készség, a téma iránti érdeklõdés, a
kreativitás, az elkötelezettség, a csoportmunkában való hatékony közremûködés. Következõ
lépésként azonosították partnereiket (fenntartó,
társintézmények, beszállítók, hibaelhárítás, egyesületek, magánszemélyek stb.),
listát készítettek róluk, melyet
azóta is folyamatosan karbantartanak, van ennek a feladatnak is
felelõse.
Elemezték az intézmény külsõ
és belsõ kommunikációját, s ennek alapján például felelõst neveztek ki a belsõ faliújságok karbantartására; kidolgozták a sajtóértekezletek menetét; a dolgozói értekezletekre meghívót készítenek,
amiben pontosan leírják, mirõl lesz
szó, így a kollégák készülni tudnak
kérdésekkel, javaslatokkal; minden
megbeszélésrõl emlékeztetõt készítenek stb.
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Felmérték a dolgozói elégedettséget, motivációt is. Önkitöltõ kérdõív keretein belül rákérdeztek pl. arra, hogy a munkára szánt idõt elégségesnek tartják-e (tehát nem túlterheltek-e), megfelelõnek tartják-e az intézményi kommunikációt, milyennek találják a vezetõk hozzáállását stb.
Most már másképp készítenék el a kérdõívet.
Rájöttek arra, hogy nem minden dolgozónak kell
ugyanolyan kérdõívet kitöltenie.
Ezek után sor került az egyik legbonyolultabb feladat elvégzésére, a munkafolyamatok
azonosítására. Ennek célja a folyamatközpontú mûködés kiépítése, jelentõsége, hogy szakít
a korábban megszokott, rutinszerû munkavégzéssel, rendszerbe foglalja, tudatossá teszi a
munkavégzés folyamatait. 2005–2006-ban kiválasztották a kulcsfontosságú folyamatokat
(pl. folyóirat-érkeztetés, -feldolgozás), melyeket elemeztek, s elkészítették a folyamatábrájukat. Ezt is folyamatosan karban kell tartani,
ha valamilyen változás következik be a munkafolyamatokban, azt a folyamatábrán is módosítani kell. Erre sajnos nincs mindig lehetõségük.
A teljesítménymérési mutató húszas számú
melléklete alapján mérték a dokumentumok feldolgozásának gyorsaságát, melyet összehasonlítottak a 2004. évivel, s elégedettek voltak az eredménnyel.
Nagyon jó ötleteket kaptunk a szolgáltatási
környezet átalakítására is, ami nagyban befolyásolja az olvasói elégedettséget. Néhány példa: A
régi olvasói katalógusszekrények a falba voltak
14
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mélyesztve. Mivel már nem
építik a cédulakatalógusokat, a helyükre tették a
számítógépeket. Félköríves, „ölelõ” fotelokat helyeztek el az olvasókban.
Mágneses táblán az olvasók „smiley” jeleket helyezhettek el bizonyos kérdésekkel kapcsolatban (átépítés, átszervezés hogyan
érintette õket). „Hogy tetszik?” kérdõívet készítettek, melyen az olvasók értékelhették a megújult
színvilágot, a terek elrendezését, egyes szolgáltató
terek áthelyezését, a kényelmet, a tájékoztató feliratokat, a cédulakatalógus megszûnését. Nagy örömükre az összesített értékelés az ötös skálán 4,8 volt.
Milyen változásokat hozott életükben a minõségbiztosítás, miért volt hasznos, hogy ezen
az úton elindultak? Javult a szervezeti egységek közti kapcsolat a csoportmunka révén,
megtanulták tisztelni egymás munkáját, s kiderültek a kollégák „rejtett” képességei. Tudatosan figyelnek a partnerekre, akár külsõ,
akár belsõ partnerrõl van szó, a felhasználó
abszolút középpontba került. Kialakult a folyamatszemléletû munka, nem a megszokás irányítja a tevékenységet, hanem az azonosított
folyamatok mentén tudnak dolgozni. A hierarchikus szervezet átalakult tanuló szervezetté,
megfogalmazták céljaikat, a dolgozókat folyamatosan fejlesztik, a feladatokat delegálják, nem
mindig ugyanazok végzik ugyanazt a munkát.
Közösségi és szakmai sikereket értek el, a kollégák rendszeresen elõadnak szakmai elõadásokon, részt vesznek munkabizottságokban.
Nagy feladat még számukra a minõségi kézikönyv elkészítése, mely tartalmazza az eddigi
teljes dokumentációjukat, rendszerbe foglalja az
adatokat, elemzéseket.
Az elõadás után a kollégák feltehették kérdéseiket, beszélgettek az elõadókkal. Úgy gondoljuk, hogy sikeres napon vettünk részt, mely elindított gondolatokat azokban is, akik eddig még
nem kerültek közelebbi kapcsolatba a minõségbiztosítással.
Tóthné Hegyi Judit

Kárpát-medencei
könyvtárosok Csongrádon
Május 18. és 20. között ismét összegyûltek
magyar könyvtárosok határon innen és túlról a
csongrádi Csemegi Károly Városi Könyvtár és
az Informatikai és Könyvtári Szövetség (IKSZ)
szervezte találkozóra. Az immár komoly tradícióval büszkélkedhetõ rendezvény ezúttal is vonzotta a résztvevõket, akik az idõjárás viszontagságai (jégesõ, viharos szél) ellenére kitartottak, s
ezt nem is bánták meg.
A szakmai programot Fodor Péter, az IKSZ
elnöke azzal vezette be, hogy 2008-tól több lehetséges forrás áll a könyvtárak rendelkezésére,
ám ez több feladatot is jelent, amire igencsak fel
kell készülni, ezért fontos megbeszélnünk közös
ügyeinket.
Az elsõ elõadást Skaliczki Judit, az Oktatási
és Kulturális Minisztérium fõosztályvezetõ-helyettese tartotta A stratégiai céloktól a megvalósításig címmel. Beszélt az 1998 és 2002 közötti
elsõ stratégiai ciklus céljairól, azok megvalósulásáról. Az információkhoz és dokumentumokhoz való minél szélesebb körû hozzáférés, a jogi
környezet szabályozása, a képzés és a továbbképzés rendszerének korszerûsítése, az információtechnológiai fejlesztések, a szorosabb európai együttmûködés céljait segítette az Országos
Dokumentumellátási Rendszer (ODR) létrejötte,
a törvény és a követõ jogszabályok együttese, a
hároméves telematikai fejlesztés, a British
Councillal együttmûködve évente megszervezett konferenciák sora és az,
hogy sikerült elérni, legyen informatikus-könyvtáros kimenet
az átalakuló, bolognai rendszerû felsõoktatásban.
A 2003 és 2007 közötti második periódus legfontosabb célja
volt a felkészülés az EU-csatlakozásra, a hozzáférés lehetõségeinek további bõvítése, a kistelepülések könyvtári ellátásának korszerûsítése és nem utolsósorban a
könyvtáros életpálya-modell kidolgozása. A megvalósítás része
volt a hároméves minõségfejlesztési program (Minõségfejlesztés
21), az ODR-hez csatlakozó

könyvtárak rendszerei közötti kompatibilitás javítása, a könyvtárosi kompetenciák és attitûdök
feltérképezése és a kistelepülési könyvtári ellátási rendszer, az úgynevezett KSZR kidolgozása. Ez utóbbi révén településenként 1,3 millió
forint jutott a mozgókönyvtári szolgáltatásra (ami
nem azonos a könyvtárbusszal!). A könyvtáros
életpálya ugyan nem lett vonzóbb, de legalább
körvonalazódtak a keretei.
2008 és 20013 között már a harmadik stratégiai ciklusban járunk. A célok kidolgozásakor
tekintetbe vették az elõzetes elemzések során
kimutatott erõsségeket (információs technológia,
hálózatosság, ODR, KSZR, megszilárdult szakmai öntudat, erõs szakmai szervezetek, igény a
képzésre), gyengeségeket (nem elégséges politikai érdekérvényesítés, menedzselés, minõségmenedzselés, kevés nyelvismeret, az olvasói igények nem kellõ arányú figyelembe vétele), veszélyeket (ha nincs politikai támogatás, a társadalom nem áll ki a könyvtárak mellett, versengés alakul ki a kulturális területek között, forráshiány), lehetõségeket (együttmûködés, a politikusok hatékony megszólításának képessége, európai uniós források).
Az új stratégia átfogó célja, hogy „a könyvtári rendszer legyen alkalmas a XXI. századi
könyvtárhasználó igényeinek kielégítésére, hogy
[…] versenyképes országot alakítsunk ki”. Ezt
korszerû könyvtárakra, hibrid gyûjteményekre
alapozott, a legmagasabb igényeket is kelégítõ
szolgáltatásokkal kell elérni. A konkrét cél, hogy
a könyvtári rendszer közvetítsen minden nyilvánosságra került információt, az épülettõl és a
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nyitvatartási idõtõl függetlenül biztosítsa ezekhez a hozzáférést, új fejlesztésekkel és programokkal járuljon hozzá az olvasáskultúra gazdagításához, és szolgáltatásaival segítse az életminõség javítását, az egyének versenyképességét.
Ezeknek a céloknak alárendelhetõk a fejlesztendõ területek, nem maradnak ki például az
egyházi vagy a múzeumi gyûjtemények sem, és
azt sem jelentik, hogy a könyvtárépületre a továbbiakban ne lenne szükség. A legfontosabb
viszont az, hogy látni lehet a megvalósítás forrásait is, az uniós fejlesztési támogatások lehívásának lehetõségét. Júliusra várható a TIOP (Társadalmi infrastruktúra operatív program), novemberre pedig a TÁMOP (Társadalmi megújulás
operatív program) pályázatainak megjelenése.
(Ezekrõl bõvebben a lap hasábjain már többször
is beszámoltunk). A TIOP-ban pályázhat minden nyilvános könyvtár különféle informatikai
fejlesztésekre, a TÁMOP-ban pedig lehetõség
nyílik a tartalomszolgáltatás bõvítésére is.
Ezt követte az Országos Széchényi Könyvtár
(OSZK) címzetes igazgatójának, Bánkeszi Katalinnak a Hosszú távú digitalizálási tervek. Együttmûködési lehetõségek a hazai és a határon túli
könyvtárak között címû elõadása. Mondandóját
azzal vezette be, hogy a digitalizálás elsõdleges
célja most már a használói igények kielégítése,
de ezt sok esetben okosan össze lehet kapcsolni
az állományvédelem szükségleteivel. Végre lehetõség nyílik a digitalizálás átfogó tervezésére,
az OSZK az egész közgyûjteményi területet
koordinálja. Erre igen
nagy szükség van, jelenleg ugyanis létezik
számtalan digitális
gyûjtemény, de ezek ad
hoc lehetõségekre alapozva, nem rendszerbe
szervezve jöttek létre,
és még az OSZK digitalizált dokumentumainak sem látszik mindegyike a szolgáltatásban. Sajnos továbbra
sincs viszont közös felület, és az egységes
szolgáltatást már nem
az OSZK fogja menedzselni…
16
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A technológiai megoldásra nincs egyetlen
üdvözítõ metódus, viszont szükség van az átfogó iránymutatásra, az elveknek és az elvárt végeredmény kritériumainak kidolgozására. Stratégiai cél a digitális dokumentumok mennyiségének növelése, a hozzáférés és távoli elérés biztosítása, új elektronikus szolgáltatások, tematikus gyûjtemények, keresõk kialakítása és az
oktatás támogatása. Alapvetõ követelmény az
egységes szabványok menti digitalizálás, az egységes szolgáltatási környezet, az archiválás,
megõrzés, újrahasznosítás problémáinak megoldása, a központi koordináció és a monitoring
tevékenység. Ez utóbbiakra minden fázisban,
minden felmerülõ probléma esetén szükség van.
A hozzáférés biztosítása a szerzõi jogok miatt
dedikált hálózaton keresztül lehet megoldható,
ami azt jelenti, hogy csak a könyvtárak
beíratkozott olvasói férhetnek hozzá az anyagokhoz. Nehézségeket okoz, hogy az EU-csatlakozással még a szépirodalmi mûvekre vonatkozóan is megszûnt a közös szerzõi jogkezelés, tehát
egyenként kell mindenkit felkutatni és minden
egyes szerzõvel külön szerzõdést kell kötni a felhasználásról. Kedvezõbb lehetõség az ún. creative
commons, az Amerikában kialakult gyakorlat,
amikor a szerzõ eleve hozzájárul a felhasználáshoz, de az nem gyakori eset.
A könyvtárak számára többféle együttmûködési lehetõség nyílik meg ebben a programban:
a közös digitalizálás, a tartalomcsere, az erõfor-

rás-megosztás, a közös tematikus szolgáltatások,
az együttes gyûjteményfejlesztés, az egyenlõ esélyû hozzáférés közös biztosítása. Ezekre most
kell felkészülni, most kell a lehetséges kooperáción gondolkodni.
A tanácskozáson két nagy könyvtár is bemutatkozott. A Központi Statisztikai Hivatal Könyvtáráról Nemes Erzsébet fõigazgató beszélt. A
KSH 1867-ben létrejött önálló gyûjteménye számára Keleti Károly 1869-tõl biztosította a teljes
kötelespéldány-sort, amelyet az intézmény ma is
megkap, így gyûjteménye nagyon gazdag, tulajdonképpen afféle harmadik nemzeti könyvtárnak
is megfelel. Természetesen elsõdleges gyûjtõköre a statisztika hazai és nemzetközi irodalmához kapcsolódik, de gyûjti a határterületek szakirodalmát csakúgy, mint a hazai és külföldi kortárs szépirodalmat. Több mint 790 ezres állománya sokat jelenthet az ODR-szolgáltatások területén is, bár egyelõre nehézséget okoz, hogy a
közös országos keresõfelület még mindig nem
mûködik az elvárásoknak megfelelõen. A könyvtár nemcsak az ODR-hez, hanem a MOKKAhoz is csatlakozott, azt remélik, hogy állományuk így jobban szolgálhatja majd a felhasználók igényeit az egész országban. Információszolgálatuk (elsõsorban a legfrissebb adatokból szolgáltat) és olvasószolgálatuk (fõként visszamenõleges adatok kérhetõk) személyesen, telefonon
vagy e-mailben is elérhetõ (informacioszolgalat@
ksh.hu, ref@ksh.hu).

Az Országos Idegennyelvû Könyvtárt (OIK)
Mender Tiborné fõigazgató a jogelõd Állami
Gorkij Könyvtár 1956-os alapításától kiindulva
mutatta be. A tizenhat fõgyûjtõköri nyelv mellett további európai nyelvek és a hazai nemzetiségek irodalmát gyûjtik, de van egy igazán gazdag és nagyon népszerû zenei gyûjteményük is.
Gyûjtõkörükbe tartozik a nyelv- és irodalomtudomány és a kisebbségi kérdés szakirodalma. Az
OIK látja el az országos nemzetiségi szakkönyvtári feladatokat. Csaknem 400 ezer dokumentumuk 146 nyelvet jelent, 77 nyelven szolgáltatnak nyelvtanulást segítõ dokumentumokat, 30
ezer kottájuk és ötszázféle kurrens idõszaki kiadványuk van. Sajnos õket is elérte az a gond,
hogy gyarapításra szinte egyáltalán nincs keretük, a kritikus szint alá csökkent a könyvbeszerzésük. Pedig az övék a második legnagyobb
idegennyelvû gyûjtemény Európában (a moszkvai után). Szolgáltatásaikat folyamatosan korszerûsítik, az épületük kilencven százalékban akadálymentesített, a könyvtár 2.0 bevezetésében is
élen járnak..
Hajnal Jenõ a Vajdasági Magyar Mûvelõdési
Intézetrõl és a Kapocs Könyvtári Csoportról
beszélt. A vajdasági magyar könyvtárosok együttmûködnek a magyarországi és a többi határon
túli magyar könyvtárral, könyvtári szakmai szervezettel, részt vesznek magyarországi továbbképzéseken, bekapcsolódnak közös digitalizálási
programokba. Az eddigi digitalizálás eredményeinek egy része látszik a
Magyar Elektronikus
Könyvtárban is, a délvidéki képzõmûvészeti
alkotások pedig megkereshetõk az NDA-ban (a
Nemzeti Digitális Archívumban). Terveik
között szerepel a helytörténeti, helyismereti
és a hagyományokhoz
kapcsolódó anyagok
minél teljesebb digitalizálása is.
A Kriterion Könyvkiadó jelenlegi helyzetét Szabó Gyula elemezte, majd Kovács Eszter,
a kolozsvári Központi
Egyetemi Könyvtár
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munkatársa szólt az intézményben folyó munkáról. A Mikó-gyûjteményre alapozott könyvtárnak ma mintegy 4 millió dokumentuma van,
ennek természetesen csak egy kisebb része magyar nyelvû, on-line katalógusuk viszont a román mellett magyarul és angolul is kereshetõ.
A muraszombati Papp József a 2003-ban átadott új könyvtárt mutatta be, amely ma városi
és regionális közkönyvtári szerepet tölt be. Több
mint 300 ezer dokumentumuk közül kb. 25 ezer
a magyar nyelvû. Vannak magyar nyelvû digitális szolgáltatásaik is, helyi szerzõk mûvei, életrajzi lexikon stb. 1991 óta dolgoznak az egységes szlovén könyvtári adatbázisban, ami számunkra irigylésre méltó állapotot mutat.
Halász Péter a szlovákiai magyar könyvtárosok képviseletében arról beszélt, hogy õk tulajdonképpen a legegyszerûbben a magyarországi könyvtáros rendezvényeken találkozhatnak,
ami, lássuk be, meglehetõsen groteszk helyzet.
A legutóbbi csongrádi konferencia óta jelentõs

változások történtek: Nyugat-Szlovákiában romlott, Kelet-Szlovákiában viszont jól érzékelhetõen javult a magyar könyvtári helyzet. A szlovákiai magyar könyvtárosok két szakmai továbbképzésen is részt tudtak venni, és jól mûködik a
keleti területen a magyar és szlovák könyvek
cseréjére létrehozott program.
Mindezekbõl Fodor Péter azt a következtetést
vonta le zárszóként, hogy a nagyon különbözõ
helyzetekre és lehetõségekre való tekintettel az
együttmûködésnek is differenciált formáit kell
megtalálni és mûködtetni.
A három napot szakmai kirándulás zárta
Fülöpházán, ahol a kecskeméti Katona József
Könyvtár munkatársai és a helyiek mutatták be,
hogyan is mûködik a kistérségi könyvtári szolgáltatás egy lehetséges modellje a gyakorlatban.
A vendégek azzal búcsúztak a most is szívüket-lelküket kitevõ házigazdáktól, hogy jövõre
okvetlenül folytatni kell a megkezdett munkát.
(fá)

Közlemények
„Hogy az idegen nyelv
ne legyen idegen”

KÖNYV(tár)TÁMASZ
Egyesület

2007. november 15-én jött létre, illetve került
bejegyzésre a „HOGY AZ IDEGEN NYELV NE
LEGYEN IDEGEN”ALAPÍTVÁNY a Fõvárosi
Bíróság 11. Pk. 60.723 /2007/2. számú nyilvántartásba vevõ végzésével, közhasznú fokozatú
szervezetként, kulturális céllal.
Közhasznú tevékenységet a közhasznú szervezetekrõl szóló 1997. évi CLVI. törvény 26. §
c.) 3., 4., 5., 6., 7., 11. és 13. pontjában foglaltak
szerint végez.
A bejegyzésétõl eltelt idõ rövidsége miatt az
alapítvány állami támogatásban nem részesült,
arra nem pályázott eredményesen, illetve nem
használt fel ilyen juttatást.

2007. október 25-én jött létre, illetve került
bejegyzésre a KÖNYV(tár )TÁMASZ Egyesület a Fõvárosi Bíróság 14. Pk. 60.617/2007/
2. számú bejegyzõ végzésével, közhasznú fokozatú társadalmi szervezetként, kulturális
céllal.
Közhasznú tevékenységet a közhasznú szervezetekrõl szóló 1997. évi CLVI. törvény 26. §
c.) 3., 4., 5., 6., 7., 11. és 13. pontjában foglaltak
szerint végez.
A bejegyzésétõl eltelt idõ rövidsége miatt az
egyesület állami támogatásban nem részesült, arra
nem pályázott eredményesen, illetve nem használt fel ilyen juttatást.
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Közhírré tétetik – Postánkból
Új EU-információs hálózat

„Minden rendes ember
költõként kezdi”

Fõvárosi európai uniós
információs hálózat jön
létre a Külügyminisztérium és a Fõvárosi Sza*
*
bó Ervin Könyvtár
együttmûködésében.
A Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma
és a Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár (FSZEK)
együttmûködési megállapodást írt alá, amely
szerint a Külügyminisztérium támogatásával európai uniós tájékoztató hálózat jön létre Budapesten, a Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár központi
könyvtárában és további négy tagkönyvtárában.
A Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma
kiemelt célként kezeli a hazai lakosság európai
uniós tájékoztatását. Az együttmûködéssel a
minisztérium a fõváros lakosságának EU-információkkal való ellátását kívánja biztosítani, nagy
hangsúlyt helyezve az Európáról szóló társadalmi párbeszéd elindítására. A könyvtárban (öt
budapesti helyszínen) EU-sarkot alakítanak ki,
válaszolnak az állampolgári kérdésekre, információt szolgáltatnak az Európai Unióról, valamint uniós rendezvényeket szerveznek a lakosság részére.
Az együttmûködési megállapodást Göncz
Kinga külügyminiszter és Fodor Péter, a Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár fõigazgatója írta
alá június 12-én a Fõvárosi Szabó Ervin
Könyvtárban.
Az aláírás része volt a FSZEK-ben június 12én Fiatalok Európában címmel megrendezett
Európa-napnak. Az érdeklõdõ diákok külföldi
továbbtanulásról szóló elõadásokon vehettek
részt, tájékoztató anyagokat kaptak és EU-s ajándékokat nyerhettek. Standot állított az EUvonal
– EU tájékoztató szolgálat, ahol a munkatársak
személyesen válaszoltak a diákok kérdéseire. Az
EU-sarokban válogatást láthattak az érdeklõdõk
az Európai Unió intézményeinek és tagállamainak információs anyagaiból, többek között nyelvtanfolyamokról, külföldi tanulmányi lehetõségekrõl és ösztöndíjakról.

Találkozás Darvasi László
író-költõ-publicistával
és Balog József újságíróval

*
*

***
***

*
*

„A könyvtáros kisasszony elcsábítása úgy kezdõdik, hogy beíratkozunk a könyvtárba. A könyvtáros kisasszony felírja az adatainkat, s mi õszintén megválaszolunk minden kérdésére, nõs, nõtlen etc., ám amikor kezünkbe vesszük a vadonatúj kölcsönzõcédulát, mélyen beletekintünk a
könyvtáros kisasszony fásult arcába és csak
annyit kérdezünk:
»És tessék mondani, még mindig az ETOszámok?« (Igényesebbek a Melvil Dewey-féle
10-es szakrendszerrõl vagy a Hinrichs-féle katalógusról, esetleg az Országos Rabbiképzõ Intézet és a Dexion Salgó fémállványok kapcsolatáról tudakozódnak.) A könyvtáros kisasszony
ámulva néz fel. Cirka tíz esztendeje nem kérdeztek tõle ilyesmit. Ó, a drága jó ETO-számok!”
(Részlet a Hogyan csábítsuk el a könyvtáros kisasszonyt címû tárcából.)
Természetesen Darvasi László felolvasta ezt
a tárcát is. S természetesen a könyvtáros kisasszony most zavarban van, mit írjon, milyen is
volt a tegnapi író-olvasó találkozó. Hát, olyan
természetes... Jött két jóbarát, Darvasi László író,
költõ, publicista meg Balog József újságíró, színházi ember (a szegedi MASZK színházi egyesület vezetõje), s csak beszélgettek. Szegedrõl, a
közös gyökerekrõl, elsõ könyvtári élményekrõl
(természetesen tiltott könyvek voltak az elsõ olvasmányok). Meg hogy „minden rendes ember
költõként kezdi”, s amikor tudatosabbá válik,
akkor jön a próza (tárca, novella regény) és a
dráma. Beszéltek a nagy elõdökrõl (pl. megvitatták, Krúdynak mikor volt ideje inni, ha ennyit
írt), írói módszerekrõl, a Yale Egyetem könyvtáráról (ami olyan, mint egy templom, mégis szatyornyi könyvet lehet kikölcsönözni egyszerre).
S vajon a Szegedi Nemzeti Színház miért várt
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tíz évet a Bolond Helga címû darab bemutatásával (miközben a szegedi cukrászgyilkosság ihlette)? S a párizsi Round Point színház vajon
miért mutatta be 2001-ben a Vizsgálat a rózsák
ügyében címût? S hány nyelvre fordították le
mûveit. És persze az elmaradhatatlan foci. Mert
hát Darvasi László Európa-bajnok lett az íróválogatottal. S A titokzatos világválogatott címû
kötete is a fociról szól.
Egyvalamit felejtettem el megkérdezni: vajon
hányszor olvasható mûveiben összesen a könyvtáros szó? Mert hogy kulcsszó, az biztos. Azt
hiszem, megpróbálom megszámolni. S ha legközelebb jönne, elmondom, hol tartok a számolásban. Mert hát olvasásra csábultam. Természetesen...
Rendezvényünket Nyerges Benjámin, a városi oktatási és mûvelõdési bizottság elnöke nyitotta meg, az Arany János Általános Iskola házi
népdalversenyének gyõztesei mûködtek közre.
Köszönjük a szponzorok: Szépírók Társasága, Izsáki HELIBOR Kft., Zefír Cukrászda, Új
Kun-Majsa, Catel TV, www.majsainfo.hu, Szegedi Városi Televízió, Petõfi Népe támogatását.
Györffy Gabriella

V. Janikovszky Éva
meseíró-pályázat
A 2008. május 23-ai ünnepélyes eredményhirdetéssel zárult a Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár
„Az úgy volt…”címmel immár ötödik alkalommal meghirdetett meseíró pályázata.
A verseny záró programjára a központi könyvtár termeiben került sor, ahová a szakmai zsûrihez továbbjutott közel kétszáz pályázót hívták
meg. Nagy érdeklõdés kísérte mind a versenyt,
mind pedig a verseny díjkiosztó ünnepségét. A
termek zsúfolásig megteltek az ország minden
részébõl érkezett izgatott diákokkal és az õket
kísérõ szüleikkel.
A díjkiosztó Fodor Péter fõigazgató megnyitójával kezdõdött, aki felvázolta a pályázat történetét, az indulás körülményeit, az eddigi tapasztalatokat, és köszönetet mondott mindazoknak, akik támogatást nyújtottak e nemes versengéshez az elmúlt öt évben. Ezután következett a
szakmai zsûri értékelése. Az idén Szepes Erika
és Rigó Béla feladata volt az elõzsûrizett pályamûvek szakmai értékelése és a díjak odaítélése.
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A versenyen induló írásmûvek általános értékelését követõen kezdõdött el a mindenki által már
nagyon várt eredményhirdetés, a díjak kiosztása
az egyes pályamûvekre lebontott értékeléssel.
A verseny ötéves pályafutásában ez volt a
legsikeresebb év a pályázók és a pályázatok számának tekintetében – a legtöbb pályázó a legnagyobb számú írásmûvel vett részt a megmérettetésben. A számok tükrében ez így alakult: összesen 640 pályázó 680 írással indult a versenyen,
amibõl az I. korcsoportban 357 diák 387 írásmûvel, a II. korcsoportban pedig 283 diák 293-mal.
A zsûri külön kiemelte az írások sokszínûségét
és változatosságát. Ebben az évben szerencsének is mondható, hogy mind a két kategóriában
egyértelmû volt, ki lesz a gyõztes. A többi helyezést illetõen már voltak viták, de legfeljebb
csak a sorrendet illetõen. A 6–10 évesek kategóriájában egy elsõ, két második, négy harmadik
és öt különdíj, míg a 11–16 éveseknél egy elsõ,
három második, hat harmadik és tizenkét különdíj talált gazdára. A könyvtár díjai mellett a Móra
Kiadó is adott ajándékkönyveket a díjazottaknak, és néhányan a nyertesek közül pályázataik
megjelentetésére kaptak lehetõséget a Kincskeresõ címû folyóiratban. Több díjazottat meghívtak különbözõ televíziós mûsorokba bemutatkozásra, pályázataik bemutatására.
Az izgalmak és feszültségek oldására jó lehetõséget nyújtott a vigasztombola, amelyben az
összes jelenlevõ gyermek részt vett. Az ifjú írók
megvendégelésével ért véget a díjkiosztó ünnepség és egyben az idei verseny is.
Dankó Éva

XIX–XX. századi
országgyûlési
dokumentumok
az interneten
Június 11-én, szerdán bemutatták a Parlamentben az Országgyûlési naplók és irományok1861–
1918 címû digitális adatbázist.
Az Országgyûlési Könyvtár adatbázisa 57 év
teljes parlamenti dokumentációját tartalmazza
digitalizálva, ami írott formában769 kötetben,
összesen 312 670 oldalon olvasható.
A polgári Magyarország törvényhozásának
mindennapjait megelevenítõ – a képviselõház és

ORSZÁGGYŰLÉSI DOKUMENTUMOK
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a fõrendiház üléseirõl készült, érzelmeket is
visszatükrözõ – szó szerinti naplók, valamint a
képviselõház elõtt tárgyalt irományok lapjait a
legmodernebb technológiával dolgozták fel, a
képként beszkennelt anyagot szövegfelismerõ
program segítségével tették kereshetõvé.
Az adatbázist Reisz T. Csaba, a Magyar Országos Levéltár fõigazgató-helyettese mutatta be.
Az MR1 Kossuth Rádióban interjú hangzott
el az adatbázisról június 11-én délután Villám
Judit gyûjteményvezetõvel.
A dokumentumgyûjtemény ingyenesen hozzáférhetõ az Országgyûlési Könyvtár (Magyar
Parlamenti Gyûjtemény) honlapján, a http://
mpgy.ogyk.hu címen.

Nyugdíjasok
a net vonzásában
A „Kattints rá, Nagyi!©” tanfolyam
2008. évi elsõ féléves
országos „mérlege”
Napjainkban rengeteg eszköz áll rendelkezésünkre, hogy kapcsolatot teremthessünk akár egészen
távol élõ embertársainkkal. Azt hihetnénk, a telekommunikáció és az internet korában nehéz
elszigetelten, kapcsolatokban szûkölködve élni.
A társadalom egy jelentõs része azonban nem
élvezheti ki az internet és az új infokommunikációs eszközök nyújtotta elõnyöket – és éppen azokról az emberekrõl van szó, akiket súlyosan fenyeget az elmagányosodás veszélye: a
nyugdíjasokról.
A Budapesti Mûvelõdési Központ 2003 óta
próbál számukra segítséget nyújtani az idõsek
internetoktatási programjával, a jelképes ezer

forintos díjért igénybe vehetõ „Kattints rá, Nagyi!©” tanfolyammal, hogy a világháló ne misztikus, mumusszerû „lényként” éljen a nagyi-korúak tudatában, hanem eszköz legyen, amivel
kapcsolatokat teremthetnek vagy éppen ügyeket
intézhetnek.
A tanfolyam 2007-tõl a UPC Magyarország
Kft. támogatásával országos mozgalommá bõvülhetett: a netnagyi-kurzus jóvoltából az idei
„elsõ félévben” Budapesten hat helyszínen, a
fõvároson kívül pedig tizennégy településen (többek között Szombathelyen, Debrecenben, Miskolcon, Nyíregyházán és Veszprémben) ülhettek
számítógép elé a korral lépést tartani vágyó idõsek. Országszerte júniusig közel nyolcszáz idõskorú ismerkedhetett meg a világhálóval, és az év
végéig további több mint hétszáz nyugdíjas végezheti el a közkedvelt kurzust.
A tanfolyamon a számítógép bekapcsolásától
sajátíthatják el az internetezés fortélyait a résztvevõk: a huszonöt órás kurzus végén egy virtuális unokától kapott e-mail tartalmazza a játékos
vizsgafeladatokat, melyeknek elvégzésével frissen szerzett tudományukat letesztelhetik. Az idõskorúakat a technika iránti érdeklõdésen kívül a
közösség is csábítja az iskolapadba – Vértesszõlösön például a Szõlõhegyen jó hangulatú
mulatsággal ünnepelték a sikeres vizsgát a résztvevõk, Tégláson pedig egy osztálytalálkozó
megszervezéséhez használta fel az egyik „öregdiák” internetes ismereteit.
Általános tapasztalat, hogy egy-egy tanfolyam
végzett tanulói késõbb is összejárnak, ha máshol
nem, hát a világháló számtalan agórájának egyikén. Az interneten szerzett kapcsolatok megõrzése és bõvítése, a térbeli korlátok legyõzése és
a világra való nyitottság hívta életre a Budapesti
Mûvelõdési Központban az Ezüstnet – Internetezõ Idõsek Országos Egyesületét (www.
ezustnet.hu), melynek alapítói maguk is „Kattints rá, Nagyi!©”-tanfolyamot végzett nyugdíjasok.
A kurzusok egytõl-egyig „telt házzal” indultak, problémát inkább a túljelentkezés okozott:
az érdeklõdés és az igény az újfajta, rengeteg
lehetõséget kínáló ismeretek elsajátítására az
ezüstkorúak részérõl érthetõ módon óriási. Nem
pusztán arról van itt szó, hogy a nagyszülõk
maguk is szeretnék megtekinteni vagy megosztani az unokáról készült digitális fotókat vagy emailt írni a távolba szakadt rokonnak-barátnak;
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a korosztály az on-line ügyintézésre sokkal inkább rászorul, mint azok, akik kényelmi szempontoktól vezérelve menedzselik ügyes-bajos
dolgaikat az interneten. Gondoljunk csak arra,
hogy hány, sorbanállás vagy utazás közben bekövetkezett rosszullétet „spórolhat meg” a web
az idõs felhasználóknak!
Haladóbb netnagyiknak egyébként már a
webkamera használata vagy az internetes bevásárlás sem okoz problémát, bebizonyítva azt, amit
eddig is sejtettünk: a világháló nemcsak határtalan, hanem korhatároktól is mentes!
A „Kattints rá, Nagyi!©” program abban az
európai elismerésben is részesült, hogy Magyarországon elsõként csatlakozhatott az Európai
Bizottság által a leszakadók, a hátrányos helyzetû csoportok (idõsek, munkanélküliek, fogyatékkal élõk) felzárkóztatására „e-Inclusion, be part
of it!” programjához, melyet itthon az Inforum
„e-Befogadás – légy a részese!” címmel bonyolít le.
2008-ban a következõ helyszíneken indultak/
indulnak „Kattints rá, Nagyi!©”-tanfolyamok:
Budapest IV.: Ady Endre Mûvelõdési Központ
Budapest IX.: Ferencvárosi Mûvelõdési Központ és Intézményei
Budapest XI, Újbuda: Budapesti Mûvelõdési
Központ
Budapest XVIII.: Kondor Béla Közösségi Ház
Budapest, XVIII.: Nagycsaládosok Szent
Lõrinc Egyesülete
Budapest XX.: Csili Mûvelõdési Központ
Debrecen: Vasutas Egyetértés Mûvelõdési
Központ
Dunaújváros: Pannon Oktatási Központ
Eger: Heves Megyei Önkormányzat Pedagógiai Szakmai és Közmûvelõdési Szolgáltató Intézménye
Miskolc: Görömbölyi Mûvelõdési Központ
Nagykanizsa: Halis István Városi Könyvtár
Nyíregyháza: VOKE Vasutas Mûvelõdési Ház
és Könyvtár
Onga: Ongai Kulturális Egyesület
Pétfürdõ: Közösségi Ház és Könyvtár
Salgótarján: Madách Imre Gimnázium és
Szakközépiskola
Székesfehérvár: HM Honvéd Kulturális és
Szolgáltató Kht. székesfehérvári Intézménye
Szombathely: Megyei Mûvelõdési és Ifjúsági
Központ
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Téglás: Városi Könyvtár és Közmûvelõdési
Intézmény
Veszprém: HM Honvéd Kulturális Szolgáltató Kht. Veszprémi Intézménye
Vértesszõlõs: Mûvelõdési Ház
Bõvebb információ: (061)371-2876 – Kiss
Gábor programvezetõ; www.nagyi.bmknet.hu
A tanfolyamok szeptembertõl folytatódnak!

Artificem commendat opus
– Az alkotót
alkotása dicséri
Az 1777. évi Ratio Educationis
bemutatása az ELTE TÓFK
Könyvtárában
2008. április 17-én az Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanító- és Óvóképzõ Karának könyvtári termei megteltek érdeklõdõ könyvtárosokkal,
tanárokkal, tanító, óvodapedagógus, kommunikáció és mûvelõdésszervezõ szakos hallgatókkal.
Wojtilláné Salgó Ágnes, az Országos Széchényi Könyvtár Régi Nyomtatványok Tárának osztályvezetõje tartott elõadást a Ratio Educationis
1777-es kiadású latin nyelvû szabálykönyvrõl,
melyet az intézmény trezorjában õriznek. A
Mária Terézia által nyomtatásban kiadott dokumentum tartalmazza azon kormányrendeleteket,
amelyekkel legelõször rendezték államilag a
magyar oktatásügyet. A folyamat elindításának
fontos lépése volt a magyarországi iskolai viszonyok – elsõsorban a népoktatás és a korabeli
iskolarendszer állapotának – feltérképezése, a
feladatok meghatározása.
Az elõadó a bemutatott kiadványon keresztül
ismertette az egységes oktatási-nevelési rendszer
létrehozásának elõkészületi körülményeit, amelyek a különbözõ szintû oktatási intézményeket
egységes állami szervezetbe próbálták összerendezni.
A hallgatóság betekintést nyerhetett az
Ürményi József–Tersztyánszky Dániel által irányított folyamatba, amely az oktatást állami
üggyé változtatta és a létrehozott rendeleteket
kiterjesztette a közoktatás minden ágára: az egyetemekre, a gimnáziumokra, a népiskolákra.
A Habsburg-birodalom népeinek azonos szempontok alapján történõ nevelésére és oktatására

hivatott iskolarendszer létrehozása nagymértékben figyelembe vette a magyarországi iskoláztatás korabeli állapotát, erre építve megalkotta az
alap-, a közép- és a felsõfokú oktatás egységesített struktúráját. Tekintettel volt a nemzetiségek
– magyarok, németek, szlovákok, horvátok, rutének, szerbek, románok – érdekeire és az öt
vallás, illetve hitfelekezet – római katolikusok,
evangélikusok, reformátusok, görög katolikusok,
görögkeletiek – ügyére. Az elõírásokban, rendeletekben körvonalazódó tanügyi elképzelések és
fejlesztési tervek megfeleltek az akkori keletközép-európai modern oktatási rendszerek elvárásainak.
A Ratio Educationisról szóló, nagy történelmi íveket felvázoló összefoglalás során bepillantást nyerhettünk Mária Terézia korszakos jelentõségû oktatásfejlesztési programjába, amely
a közügyként kezelt korabeli iskolatörténet egyik
alapdokumentuma.
Wojtilláné Salgó Ágnes részleteiben ismertette az 1777-es Ratio Educationisban megjelenõ elképzelések késõbbi sorsát is.
Ez az egységesnek szánt oktatási és nevelési rendszer nem tudott teljesen megvalósulni,
mivel a rendeletek által érintettek többségének elutasító magatartása akadályozta azok
végrehajtását. A dokumentumot különbözõ
okok miatt sokan támadták: például a tantárgyi zsúfoltság, az életkori sajátosságok, a pszichológiai szempontok teljes figyelmen kívül
hagyása, a tananyag nehezen megemészthetõ
mennyisége miatt. A rendeletek többsége mégis
1806-ig érvényben maradt. Mária Terézia halála után II. József a felvilágosult abszolutizmus szellemében számos új tanügyi rendelkezést adott ki, valójában egy egységes közoktatási rendszert kívánt meghonosítani az egész
Habsburg-birodalomban. Elképzelése szerint a
német nyelvet minden iskolatípusban hivatalos nyelvként kellett kezelni, sõt a magyarországi középiskolákban minden tantárgyat németül kellett tanítani. Az uralkodó intézkedései azonban végrehajthatatlanoknak bizonyultak. Halála után az 1790/91-es, valamint az
1792-es országgyûlésen a magyar nemesség
már megfogalmazta a nevelést érintõ követeléseit – például létrehozta a Nemesi Mûvelõdésügyi Bizottságot –, de számos politikai
esemény, így a Jakobinus mozgalom miatt az
eredmény váratott magára.

1801-tõl József nádor sürgette a rendszer átgondolását, s az 1777. évi Ratio figyelembe vételével
a hibák korrigálását. 1805-ben elkészültek a módosítások, melyeket 1806. november 4-én életbe is
léptettek, s ugyanazon évben Budán, az egyetem
nyomdájában latinul ki is adtak.
A rendelet csak a „királyi”, vagyis a katolikus iskolákra vonatkozott, hiszen az 1790/91.
évi XXVI. törvény a vallásszabadság jegyében
teljes tanügyi autonómiát biztosított a protestánsok számára, tõlük csak a tananyag elrendezésének a követését várta el. Bár a római katolikus
egyháznak továbbra is biztosította a „religio
praedominans” (uralkodó vallás) szerepet, mégis elismerte az evangélikus és a református egyház önkormányzatát. Megadta számukra az iskolafenntartás, a további iskolaalapítás, az adománygyûjtés és a külföldi egyetemjárás jogát.
Ebben a Ratióban már az udvar és a magyar
nemesség kompromisszuma figyelhetõ meg,
amely olyan sajátos magyar szempontokat is figyelembe vett, mint például az anyanyelvi oktatás szükségessége, vagy a felekezeti megkülönböztetés elvetése. Bevezette az iskolakötelezettséget 6-tól 12 éves korig, rendelkezett a lányok
oktatásáról is. A második Ratio Educationis sikerét mutatja, hogy 1848-ig a magyar közoktatásügy meghatározójává vált.
Bereczkiné Z. Anna

Benyovszky Móric
emlékére
– könyv és táncjáték
Benyovszky Móric madagaszkári jelentésének
angol nyelvû változatát mutatták be a sajtó képviselõinek az Országos Széchényi Könyvtár és a
nagy utazó emlékének ápolására alakult Magyar–
Madagaszkári Társaság vezetõi a nemzeti könyvtárban június 5-én. A különleges kötet az elsõként négy évvel ezelõtt általuk megjelentetett
magyar és francia nyelvû kiadás változata elsõsorban azzal a céllal, hogy újabb nyelvterületek
kapcsolódhassanak a Benyovszky-kutatásokhoz.
A Benyovszky-kultusz ápolásának másik idei
kiemelkedõ kulturális eseménye az a népszerû
táncjáték, amit a népszerû Ghymes együttes készített és visz színre. A különleges és egyedülálló produkciót a Szegedi Szabadtéri Játékokon
mutatják be 2008. augusztus 9-én és 10-én a
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Kalandos úton jutott el Madagaszkár szigetére, megalapította a Louisburg nevû telepet, a
bennszülöttek vezetõjükké (a legenda szerint királlyá) választották. Késõbb, újabb kalandos utazásokat követõen, visszatért a szigetre. Itt halt
meg egy kisebb ütközetben 1786-ban. Életútjának története – nem utolsósorban Jókai Mórnak
köszönhetõen (1886) – tovább élt. Emlékének
ápolására öt évvel ezelõtt a Magyar–Madagaszkári Társaság emléktáblát és szobrot avatott a
budapesti Benyovszky Móric utcában. A távoli
szigeten pedig nemzetközi expedíció keretében

Nemzetközi Néptáncfesztivál záró eseményeként,
több száz hazai és külföldi táncos részvételével.
A táncjáték páratlan dallamvilágát Szarka Tamás és az együttes hozta létre, rendezõ-koreográfus: Zsuráfszky Zoltán. Benyovszky szerepében Rátóti Zoltán színmûvész és Fitos Dezsõ
táncmûvész.
A Benyovszky kulturális értékekrõl és eseményekrõl Boka László, az Országos Széchényi
Könyvtár igazgatója, Bátyai Edina, a Szegedi
Szabadtéri Játékok igazgatója, Szarka Tamás, a
Ghymes együttes vezetõje és G. Németh György,
a Benyovszky Móric emlékére alakult Magyar–
Madagaszkári Társaság elnöke adott tájékoztatást a megjelenteknek.
A XVIII. század neves utazója, felfedezõje a
mindmáig legnagyobb hajósnak számító személyiség, aki európaiként elsõnek hajózott át a Csendes-óceán északi részén, megelõzve hét évvel az
angol Cook kapitányt és a franciák expedícióját.
Katonaként részt vett a lengyel–orosz háborúban, kiemelkedõ tetteiért a lengyelek nemzeti
hõsként tisztelik, majd orosz fogságba esett és
Kamcsatkára számûzték.
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állították fel a budapesti
szobor másolatát Maroansetrában, a fõvárosban, Antananaviró Benyovszky utcájában pedig azóta három nyelvû
emléktábla hirdeti a magyar utazó emlékét. A
társaság kezdeményezésére az Országos Széchényi Könyvtár – a londoni British Library jóváhagyásával – a Kossuth Kiadóval közösen kiadta a
Madagaszkári jegyzõkönyvet (Protocolle),
Benyovszky elsõ madagaszkári expedíciójáról
(1772–1776) készített átfogó jelentését.
A Voigt Vilmos professzor és munkatársai által
szerkesztett könyv francia és magyar nyelven jelent meg, a 2005. év legszebb magyar könyve elismerésbe részesült. A kötet angol nyelvû változatát tavaly mutatták be New Yorkban, ezúttal elsõ
ízben került sor a magyarországi ismertetésre.
(Fotók: Karasz Lajos)

Könyvtárról könyvtárra
Kulturális beruházás
a bajai Sugovica partján
Az új könyvtár építésével kapcsolatos pályázatok, tervek, programok kezdeményezõje
Albertné Herbszt Mária fõigazgató volt 1997ben, az IDP-nek (Institutional Development
Plans) nevezett hosszú távú intézményfejlesztési terv elindításával.
Az Eötvös József Fõiskola 2000 júniusában
adta be az Intézményfejlesztési Tervet (IFT),
amely az IDP folytatása volt. Ezt „A” minõsítéssel értékelte az Oktatási Minisztérium értékelõ
bizottsága. A fejlesztéseket figyelembe véve fontossági sorrendben a legelsõ helyen a könyvtár
bõvítése szerepelt. Az ezzel kapcsolatos intézményi beruházási terv (IBT) 2001 szeptemberében készült el. A terveket és a megfogalmazott
módosítási javaslatokat a fõiskola tanácsa 2002.
június 25-én elfogadta. A 2003. év végén Puhl
Antal Ybl-díjas szentendrei építész terve nyerte
el az elsõ helyezést hat pályázó közül. Az építkezés megvalósításának egyetlen módja a PPP
(Public Private Partnership) konstrukció volt.
2005-ben a fõiskola beruházási terve a hangsúlyt
a könyvtár, a nagyelõadó és a kollégium építésére tette. 2006-ban a közbeszerzési eljárás nyertese,
a beruházás kivitelezõje a
Swietelsky Kft. lett. Még
ebben az évben Majdán
János rektor és Némethy
Zoltán gazdasági igazgató
aláírta a beruházásról szóló megállapodást.
2006-ban megtörtént az
alapkõletétel, a tervek
megvalósítása Majdán János rektor vezetõi tevékenysége idejére tehetõ. A
138 éves múltra visszatekintõ könyvtár történetében a 2008-as év mérföldkõ, hiszen korszakalkotó
fejlesztésekre nyílt mód,

melyek által korszerû, modern, új épületbe költözött a két szakkönyvtár, a mûszaki fõiskola
mellé, a Sugovica partjára. Ezt a létesítményt
Szili Katalin, a Magyar Köztársaság Országgyûlésének elnöke adta át ünnepélyesen a nagyközönség számára 2008. április 25-én.
Az eddig két helyen mûködõ szakkönyvtár
állományát egy térben, egy egységként, nagyrészt nyilvános terekben helyeztük el. 2000 m2en 200 ezer dokumentumot és 270 ülõhelyet biztosítunk a felhasználók részére.
Ennek a PPP-s (az állami- és magánszektor
együttmûködése) beruházásnak köszönhetjük a
könyvtári integrált rendszer (Aleph 500) megvételét, amely sokkal korszerûbb az eddiginél, és a
jövõben számos új szolgáltatás bevezetését teszi
lehetõvé. Állományunk visszamenõleges feldolgozását folyamatosan végezzük, a leggyakrabban használt dokumentumok adatairól interneten,
a számítógépes katalógusban tájékozódhatnak
(WebOpac) felhasználóink. Kiscsoportos foglalkozásokat, összejöveteleket, konzultációkat,
elõadásokat és tanórákat tarthatnak látogatóink a régi könyvek tárában, a multimédia olvasóban, a vetítõ oktatóban, a szekciószobában, és elmélyült kutatómunkát végezhetnek
tizenhárom kutatószobában.
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Felhasználóink igényeit a legkorszerûbb
technikai eszközökkel tudjuk kielégíteni.
Könyvtárunkban ötven számítógép segíti olvasóinkat a tudásalapú társadalomban történõ
eligazodásban, a tanulásban és az információszerzésben. Ez a szolgáltatásunk minden látogatónk számára ingyenes.
Beüzemeltünk a gyengén látók számára jól
használható monitoros olvasókészüléket, amellyel
bármilyen nyomtatott szöveget az igénynek
megfelelõ méretûre tud az olvasó felnagyítani.
A hangoskönyvtár állományát folyamatosan
bõvítjük olyan cédék megvásárlásával, amelyek
között egyaránt megtalálhatóak hazai és külföldi
klasszikus regények, mai modern írók mûvei, útleírások, ismeretterjesztõ mûvek és gyermekeknek szóló könyvek.
Természetesen megtartjuk a jól bevált régi
szolgáltatásainkat, és folyamatosan, az igényeknek megfelelõen újakat vezetünk be. Az alábbiakra hívom fel a figyelmet: dokumentum- és információszolgáltatás, napilap- és szakfolyóiratolvasó, ingyenes internethasználat, nyomtatás,
szkennelés, fénymásolás, spirálozás, adatbázisok
és digitális tananyagok használata, információszolgáltatás a honlapon, könyvárusítás, rendezvények, kiállítások szervezése, könyvtárközi kölcsönzés. Informatív, folyamatosan frissített honlapunkon on-line szolgáltatásainkat vehetik
igénybe. Hosszabb nyitvatartási idõben, heti 53
órában várjuk olvasóinkat (hétfõn, kedden, szerdán, csütörtökön 8-tól 19, pénteken 8-tól 14,
szombaton 9-tõl 12 óráig). Jelenleg három kiállítás tekinthetõ meg az új könyvtárban: Kincseink (Restaurált könyvek), Életképek Bajáról (Bajai Mûsor 1973–1984.), UNIOS dokumentumok.
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2001-óta könyvtárunk nyilvános és
bárki számára, bárhonnan biztosítja a szabad, korlátozás nélküli hozzáférést a dokumentumokhoz és az információkhoz. Az
új épület átadásával megfelelünk a XXI.
századi elvárásoknak, és nemcsak szolgáltatásainkkal, hanem technikai felszereltségünkkel, kiváló tárgyi feltételek biztosításával, modern, korszerû belsõ tereinkkel méltóképpen tudjuk képviselni a fõiskola, a város és a régió kultúráját. Ideális
környezetet biztosítunk a tanuláshoz és a
szabadidõ kulturált eltöltéséhez is.
A könyvtár melletti 240 férõhelyes
kollégium és oktatási épület a nagyelõadóval (290 fõs) a városban olyan kulturális
központot képez, amely konferenciák, rendezvények, események, kamaraelõadások magas színvonalú megtartására alkalmas. A háromszintes,
légkondicionált könyvtár kellemes idõtöltést ígér
minden könyvtárlátogatónak.
Kérjük, látogasson el a könyvtárunkba, ahol
értékes állományunk mellett, korszerû technikai
háttérrel, impozáns és szép környezetben, kedves fogadtatással várunk mindenkit!
Majorné Bodor Ilona

Kívül-belül megújult
a patalomi könyvtár
2008-ban megújult környezetben,
kibõvült szolgáltatásokkal várja olvasóit a patalomi Községi Könyvtár
a Mûvelõdési Házban.
Sok éve várnak már a helyiek arra, hogy
méltó körülmények között válogathassanak egy
új, bõvülõ könyvtári állományból. Hogy e cél
végül megvalósult, komoly összefogás, munkamegosztás eredménye. Az épület és a könyvtárszoba renoválását a község önkormányzata
vállalta, a könyvtárszakmai hátteret pedig a
kaposvári Megyei és Városi Könyvtár biztosította. A régi könyvtárhelyiség festése, burkolása, új könyvtári bútorzattal való berendezése, illetve a könyvkészlet gyarapítása a Kaposvári Többcélú Kistérségi Társulás közvetítésével, az úgynevezett mozgókönyvtári normatívából valósulhatott meg. Ez államilag biztosított keretösszeg (évente 1,3 millió forint
településenként), amelynek egy részébõl a helyi

önkormányzat, más részébõl pedig a szakmai
szolgáltatást nyújtó intézmény gazdálkodhat.
Immár büszkén mondhatjuk, hogy bár Somogy
megye egyik legkisebb könyvtára mûködik Patalomban, a szolgáltatóhely színvonala minden
szempontból megfelel a XXI. századi információs társadalom elvárásainak.
Továbbra is alapvetõ szolgáltatás a könyvkölcsönzés. Az elmúlt év folyamán a régi könyveket a Megyei és Városi Könyvtár munkatársai
szakszerûen átválogatták, a polcokon csak tiszta, értékes könyvek maradtak. (Az elhasználódott, kiselejtezett dokumentumokat a képviselõtestület késõbb a lakók rendelkezésére bocsátja.)
Fontos azonban hangsúlyozni, hogy a könyvtárhasználók nem csupán a patalomi polcokról választhatnak maguknak olvasnivalót. A megyei
könyvtárral való napi kapcsolat miatt a helyi
könyvtáros bármilyen dokumentumot rövid idõ
alatt, térítésmentesen megrendelhet könyvtárközi kölcsönzéssel. A kívánt könyv (vagy akár cédé,
DVD, videokazetta) tehát postafordultával, pár
nap alatt megérkezhet az olvasóhoz.
A patalomi könyvtár állományának gyarapítását – mint ahogy ez már korábban is gyakorlat volt – a helyi igényeket figyelembe véve
a megyei könyvtár ellátószolgálata végzi. Az
elmúlt évben mintegy 300 ezer forint értékben
kapott a könyvtár könyveket, folyóiratokat. Értékes kézikönyvekkel (lexikonokkal, enciklopédiákkal), szakkönyvekkel (életvitelrõl, állattartásról, növénytermesztésrõl, sütés-fõzésrõl,
mûvészetekrõl, irodalomról, történelemrõl) és
szépirodalmi kiadványokkal (sok-sok modern
gyerekkönyvvel, a felnõtteknek pedig a klasszikusok mellett bestsellerekkel és a
legnépszerûbb írók mûveivel gazdagodott a könyvtár. A mozgókönyvtári ellátás természetébõl fakadóan a helyben lévõ állomány
nemcsak folyamatosan gyarapodik, hanem idõközönként cserélõdhet is, így biztosítva helyet az
újdonságoknak. Kiemelt figyelemmel gyûjtjük az ajánlott és kötelezõ irodalmat általános iskolások
és középiskolások számára, és
igyekszünk kialakítani, majd gyarapítani a helytörténeti gyûjteményünket. Felkérjük a patalomi lakosokat, hogy a falu történetérõl,

életérõl szóló kiadványaikat vagy akár saját
írásaikat (dolgozataikat) osszák meg velünk.
2008-ra hét hetilapot, illetve folyóiratot rendelt a könyvtár: Autó2 (havonta), Ifjúsági Magazin (havonta), Kiskegyed (hetente), Lakáskultúra
(havonta), Nõk Lapja (hetente), Ötlet Mozaik
(havonta), Popcorn (havonta). Ezeket az idõszaki kiadványokat kényelmes székeken, asztalok
mellett lapozgathatják a betérõk, a régi számok
pedig kölcsönözhetõk.
Komoly elõrelépést jelenthet az információszolgáltatásban, hogy a közeljövõben új számítógép, nyomtató, illetve internet-hozzáférés is
bõvíti majd a könyvtári szolgáltatások körét. (A
kaposvári Megyei és Városi Könyvtár honlapján
keresztül már most tájékozódni lehet arról, hogy
milyen könyvcímek találhatók meg a patalomi
könyvtárban.) Lehetõség van még televízió,
DVD-lejátszó vásárlására is. Mindemellett
rendszeresen közvetít az ellátószolgálat elõadókat,
könyvtári rendezvényeket, melyek közül a falu
igényeinek, adottságainak megfelelõen választhat.
Ezúton köszönjük Tián Józsefné, Erzsike
munkáját, aki komoly részt vállalt a felújítás
okozta forgatagban, és megbízott könyvtárosként
évek óta szívesen áll a falu lakóinak rendelkezésére könyvtári nyitvatartási idõben vagy azon
kívül is.
Gombosné Szabó Sára
(Megjelent: Patalomi Hírek 2008. 2. évf. 1. sz.
p. 1–2.)
A könyvtárnak helyet adó mûvelõdési ház
utcafrontja (a község weboldaláról)
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IKSZ-hírek
Beszámoló
az IKSZ közgyûlésérõl
Az Informatikai és Könyvtári Szövetség (IKSZ)
2008. május 14-én tartotta tavaszi közgyûlését
az Országos Széchenyi Könyvtár VI. emeleti
elõadótermében.
A közgyûlés fõbb napirendi pontjai a következõk voltak:
– Harsányi Lászlónak, az NKA Bizottsága
elnökének elõadása
– Az IKSZ Alapszabályának módosítása az
IKSZ székhelyét illetõen
– Fodor Péter elnöki beszámolója a 2007.
évrõl
– A „Könyvtárügyért” kitüntetés átadása
Harsányi László, a Nemzeti Kulturális Alap
(NKA) Bizottságának elnöke elõadásában képet
adott az alap helyzetérõl. A tizenöt éve megalakított szervezet továbblépéséhez a kulturális alapról szóló törvény módosítása vált szükségessé.
Az induláskor megállapított „terméksor” azóta
szinte teljességében megváltozott, ami a kulturális járulék fizetésének csökkenéséhez, ezáltal az
abból származó bevételek csökkenéséhez, illetve stagnálásához vezetett. Szükség van technikai változásokra, a döntési mechanizmusok megújítására, az összeférhetetlenségi korlátok felülvizsgálatára, illetve szükségessé vált a kuratóriumok átalakítása. December 31-ével lejár a kurátorok megbízatása, s az új kuratóriumok felállítását nagy körültekintéssel kell elõkészíteni.
A kulturális alapra vonatkozó törvény módosításáról szólva Harsányi László elmondta, hogy
idõbeli csúszás és kormányváltozás miatt a törvénymódosítást el kellett halasztani. Ez egyben
azt is jelenti, hogy nincs garancia arra, hogy a
Márai-könyvesprogramként emlegetett könyvtártámogatási elképeléseket meg is tudják valósítani. Az évi egymilliárd forintos könyvbeszerzési
támogatással kapcsolatos kérdések, lehetõségek
tisztázásában az IKSZ aktív segítségére számítanak. Sok-sok kérdés vár még tisztázásra, pl. a
kedvezményezettek köre, milyen könyvtárakban
gondolkodjanak, ki döntsön a vásárlásról, mi28
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lyen szempontok alapján állítsák össze a beszerzési listákat és így tovább. Egy biztos kiindulópont van: a Márai-program magyar szerzõk
magyar kiadású könyveirõl szól.
Fodor Péter, az IKSZ elnöke hozzászólásában arról beszélt, hogy a könyvesprogram óriási
lehetõség a könyvtárak számára, és szerinte az
NKA elemi érdeke, hogy a rendelkezésre álló
pénzt a megfelelõ területeken költse el. A IKSZ
által létrehozott munkabizottság munkájával kapcsolatban szólt arról, hogy az õ álláspontjuk
szerint garanciák is kellenek arra nézve, hogy a
fenntartók – önkormányzatok – nem csökkenthetik a gyarapítási kereteket, a program csak plusz
lehetõségként jelenthet többletfinanszírozást.
Ezután Fodor Péter megtartotta elnöki beszámolóját. Az elmúlt (2007.) év az integrálások,
átszervezések éve volt a könyvtárak életében
megyei és városi szinten egyaránt. Vagy a könyvtárakba integráltak mûvelõdési intézményeket,
vagy a könyvtárakat vonták mûvelõdési intézmények hatókörébe. A törvénykezésben is jelentõs változások történtek, az önkormányzati és
szaktörvények viszonyából sokféle probléma és
konfliktus adódott, ám a törvények harmonizálása kiutat is jelenthet ebbõl a helyzetbõl.
A könyvtárügyben 2013-ig tartó új stratégiai
idõszak indult el, melynek egyik jellemzõje a
pályázatokon való részvétel megújulása. Az új
követelmények új szakmát hoztak létre, a pályázatírásét. Ezeknek a követelményeknek megfelelõen újra kellett tanulni a pályázatok értelmezését, a pályázati célok megfogalmazását.
Változtak az olvasói igények a számítástechnika egyre nagyobb térhódításának megfelelõen.
Másfajta könyvtárhasználat van kialakulóban,
kevesebb a dokumentumok számszerû kölcsönzése, egyre terjed az internet használata.
Az IKSZ jelenlétének meghatározó szerepe
van a könyvtári szakmában. Partneri viszonyban van a könyvtárügyben érintettekkel. Az
Oktatási és Kulturális Minisztériummal, a
Könyvtári Osztállyal hatékony és jó a szakmai
együttmûködés. Más tárcákkal is szükség van
az együttmûködés fejlesztésére, új kapcsolatok, partnerek megkeresésére. Az IKSZ nagy

hangsúlyt fektet a szakma társszervezeteivel
való együttmûködésre, ezek közül is legfontosabbnak a Magyar Könyvtárosok Egyesületével fennálló kooperációt tartja.
Az IKSZ hagyományaihoz méltóan kiemeltnek tartja az NKA-val ápolt jó kapcsolatokat,
együttmûködést. Az Összefogás programsorozat helyet kapott a kiemelt kulturális események sorában, és ez új kihívások elé állította a
szövetséget. Az átfogó, országos, központi
promócióra kellett áttérni a rendezvények lebonyolításában, amelyhez szorosan kapcsolódott a megyék pályázata. Ebben a tekintetben
2007 kiemelt éve volt az Összefogás országos
mozgalmának.
Az IKSZ másik hagyományos országos rendezvénye az Internet Fiesta, amelynek megrendezése jövõre jubileumhoz érkezik: tíz évre tekinthet vissza. Az Internet Fiesta megrendezésében jelenleg az egyedüli partner a Neumann János
Számítógép-tudományi Társaság. Fodor Péter
szólt a Csongrádon évente megrendezett konferenciáról, melyen a Kárpát-medencei könyvtárosok és könyvtári szervezetek vesznek részt a
hazai szakma képviselõi mellett – egyre nagyobb
érdeklõdéssel.
A szervezeti élettel kapcsolatban Fodor
Péter elmondta, hogy rendszeresek az elnökségi ülések. Bevált az a gyakorlat, hogy a tagozatvezetõk is részt vesznek ezeken az üléseken, így minden könyvtárhoz eljut az információ. Eredményes az is, hogy a decemberi
közgyûlésen születik döntés a következõ évi
tagdíjakról, amelyek január-február hónapban
beérkeznek, így az IKSZ-nek nincsenek likviditási gondjai.
A nemzetközi kapcsolatokról szólva Fodor
Péter kiemelte az IFLA-tagság jelentõségét, és

megemlítette, hogy a fiatal kollégák részére pályázatok útján kell biztosítani a jövõben a nemzetközi tapasztalatszerzést.
Fontos része az IKSZ tevékenységének a
Könyvtári Levelezõ/lap kiadása. A jövõben a
könyvtári szaklapok támogatási rendszere átalakul, szélesebb piaci lehetõségeket kell keresni, s
ez felveti azt a kérdést, hogy ez a rendszer így
fenntartható-e.
A tagozatokról szólva Fodor Péter elmondta,
hogy 2007-ben megtörtént a tisztújítás tagozati
szinten is. Az év második felében segítséget kell
nyújtani a tagozatok munkájának továbbfejlesztéséhez.
Az IKSZ gazdálkodásáról Fodor Péter azt
mondta, hogy a szervezet mûködésének a tagdíjból származó bevétel az alapja, nincs közvetlen
állami támogatás. Egyéb forrást az NCA és az
NKA pályázatai jelenthetnek. A 2007. évi pénzügyi beszámolót a tagság a meghívóval együtt
kézhez kapta.
A közgyûlés záróeseményeként került sor a
„Könyvtárügyért” kitûntetés átadására. Kiss
Gábor, a kuratórium elnöke ismertette a kuratórium döntését, amely szerint 2008-ban Fülöp
Ágnes (Budapest) és Halász Magdolna (Sárospatak) részesült az elismerésben. A díjakat Fodor Péter, az IKSZ elnöke adta át a kitüntetetteknek. (Gratulálunk a kitüntetetteknek! – A
szerk.)
A közgyûlésen sor került az alapszabály
módosítására is az IKSZ székhelyét illetõen. A
Hold utcai iroda megszûnésével a titkárság az
OSZK épületében, a IV. emeleten, a 440. szobában kapott helyet. Az IKSZ székhelye ennek
megfelelõen: 1827 Budapest, Budavári Palota F
épület.
Csulákné Angyal Katalin
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Iskolai könyvtárosok írják
Jubileumi vándorkiállítás
a BDG Könyvtárával
Nem sokszor ünnepelhet egy iskola olyan szép
kerek évfordulót, mint az alapításának százötvenedik éve – így gondoltuk ezt a budapesti Berzsenyi Dániel Gimnázium (BDG) Könyvtárában
is tavaly október 4-én, a 149. születésnapunkon.
Szerettük volna az ünnepi évet emlékezetessé
tenni, s mi mással érhettük volna el ezt, mint
hogy tanulóink kreativitását, mûvészi tehetségét,
irodalom iránti érzékenységét szélesebb körben
is megmutatjuk a világnak?
Az iskola több kiadvánnyal, rendezvényekkel készült a jubileumi évre – ezekhez járult
hozzá a könyvtár az irodalmi és könyvillusztrációkat bemutató jubileumi vándorkiállítással,
amely tavaly októberben az iskola aulájából
indult, s egy év múlva, pontosan a születésnapunkon: 2008. október 4-én érkezik majd
vissza ugyanide.
Az elõkészületekben társunk volt Tóth Julianna kolléganõnk, aki szobrászként* egyúttal a
gimnázium vizuális nevelõ tanára, s évek óta
vezet a diákjaink számára egy képzõmûvészeti
alkotókört, ahol a tanulók többféle technikával
kísérletezhetnek, kipróbálhatják magukat és fejleszthetik tehetségüket.
Nagy eredménynek tartom, hogy az alkotói
sikerélmények mellett idõnként eredményes felvételi vizsgák is megesnek ezeknek a diákoknak
a körében mûvészeti irányokban (képzõmûvészeti, iparmûvészeti, tervezõ grafikusi irányban indulnak el pályaívek) – holott eredetileg az isko-

A Tóth Julianna–Rátonyi József mûvészházaspárnak több
könyvtári kapcsolódási pontja is van: Rátonyi József az
alkotója annak a közismert Széchényi-szobornak, amely
az OSZK fõbejáratának lépcsõfordulójában áll, valamint
Tóth Julianna mûve az a négy bronzérembõl álló KTEemlékérem sorozat, amellyel 2006 óta jutalmazza a
Könyvtárostanárok Egyesülete az arra érdemesnek ítélt
könyvtárostanár kollégákat évente négy kategóriában.
*
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lánk nem mûvészeti oktatással foglalkozó intézmény, nem ez az alapprofilja.
Az alkotókör másik látványos eredménye a
rendszeres kiállítások mellett a Phoenix címû
kiadvány, amely kétévente jelenik meg Tóth
Julianna szerkesztésében, felvonultatva az adott
két év legimpozánsabb alkotásait. Az idei, jubileumi kiadvány már a harmadik része ennek a
sorozatnak.
A korábbi években már több közös projektje,
közös pályázati felhívása volt az iskolai könyvtárnak és az alkotókör vezetõjének: így a népmese napjára szeptember 26-án, az október végi
iskolai könyvtári világnapok keretében, valamint
2005-ben, A nagy könyv évében hirdettünk meg
irodalmi vonatkozású, olvasással kapcsolatos
tematikus alkotói pályázatokat. De például egy
ilyen pályázat eredménye az iskolai könyvtárunk
által használt logó is – idén végez a megalkotója, Olajos Viola.
A pályázati felhívásokban nem szoktunk technikai megkötésekkel élni, mert ezzel sem szeretnénk korlátozni a gyerekek alkotói fantáziáját.
Viszont általában két korcsoportnak hirdetjük
meg a pályázatokat, hogy a kicsik is sikereket
érhessenek el.
Az említett felhívásokra készült diákmunkákból rendszeresen szerveztünk közös kiállításokat, volt tehát mibõl válogatnunk: az elmúlt tíz
év legszebb irodalmi ihletésû alkotásaival indultunk vándorútra.
Elsõ színhelyünk tavaly októberben az Apáczai Kiadó budapesti konferenciaközpontjának a
kiállítóterme volt, ahol a 2007. évi iskolai könyvtári világnapon nyitottunk kiállítást. Az év végi
ünnepek után 2008 januárjában az OFI – Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum nagyon
szép, impozáns elõcsarnoka szolgáltatott hangulatos hátteret az irodalmi illusztrációinknak a
Könyves Kálmán körúton. Március elején az
Országos Idegennyelvû Könyvtár (OIK) kiállítótermébe költözhettünk át, ahol a könyvtáros
kollégák kis rögtönzött könyvkiállítással is kiegészítették a látványt. Az ábrázolt mûvek különféle nyelvû kiadásait gyûjtötték ki nekünk az
OIK állományából. Áprilisban, május elejéig a

FSZEK Központi Könyvtár Zenei Gyûjteményének vendégszeretetét élvezhettük az Ötpacsirta
utcában, ahol a szintén nagyon szép épület kínálta az adottságait, és külön a mi számunkra
alakítottak ki egy kis kiállítótermet – amelyet a
következõkben nyilván mások is használhatnak
majd, de a mi diákjaink avathatták fel a munkáikkal, és erre nagyon büszkék voltak.
Mindezek a lehetõségek: a gyönyörû épületek
elegáns terei, a nyilvánosság elõtti megmutatkozás, a vendégkönyvünkbe írt pozitív visszajelzések
óriási sikerélményt nyújtottak a részt vevõ gyerekeknek, és várhatóan a jövõben még lelkesebben

vesznek részt a hasonló
pályázatokon – nagyobb
lesz a motiváció!
A különféle helyszíneinken készült fotók online elérhetõk a BDG
könyvtári webes albumaiban a http://picasaweb.
google.hu/bdgkvt címen.
Így az eddigi kiállítások
is megmaradnak virtuális formában.
A vándorkiállítás az
érettségi vizsgák és a nyári szünet idejére megpihen, de ezt követõen augusztus végén folytatjuk – várhatóan egy XIII. kerületi helyszínnel,
hiszen az idei kerületi tanévnyitót az évfordulóra tekintettel az iskolánkban tartja az önkormányzat: így most szeretnénk a „hazai” közönség elõtt
is bemutatkozni.
Az utolsó külsõ helyszín az október eleji hazaérkezést megelõzõen még a gyerekek elõtt is
titok: de már egyeztetéseket folytattunk az ügyben, hogy az anyaintézménybe a nemzet könyvtárának épületébõl érkezhessünk haza. Reméljük, hogy sikerül a Könyvtári Intézet külsõ tereiben elhelyeznünk szeptemberben a kiállításunkat, ahogyan terveztük.
A könyvillusztrációs vándorkiállítás címét/
szlogenjét, illetve ennek magyarázatát a végére
hagytam: SZÓ – KÉP – HANG. Az egyértelmû,
hogy az irodalmi mûvek ihletõje a szó, ez eredményezte a fantáziavilágot megjelenítõ képeket
– de eddig nem beszéltem még a hangról. Iskolánkban sok tanuló jár zeneiskolai képzésre,
változatos hangszerismerettel rendelkeznek sokan, vannak díjnyertes népdalénekeseink is.
Hegyi Mónika ének-zene szakos tanárnõ vezetésével újabban még musicalszínpadunk is van.
Úgy gondoltuk, hogy a zenei produkcióknak
is teret adunk a kiállítások megnyitó ünnepségein. Így az Apáczai Kiadó kiállítótermében Borbély Letícia népdalaiban és kristálytiszta hangjában, az OPKM-ben és az OIK-ban Horovitz
Gábor virtuóz hegedûjátékában gyönyörködhettünk. Az utóbbi helyszínen a résztvevõk körét a
hely szellemében az éppen nálunk vendégeskedõ francia diákcsapat is gyarapította. Ennek
megfelelõen az OIK bemutatását és iskolánk
történetét, valamint Verlaine Õszi chansonját a
diákoktól franciául és magyarul is hallhattuk.
Könyvtári Levelezõ/lap • 2008. június •
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Áprilisban úgy éreztük, hogy a
Zenei Gyûjteményben már igazán
ki kell tennünk magunkért, hiszen
ott máskor is tartanak hangversenyeket nagyon nívós elõadókkal.
Ezért a megnyitón diákokból és tanárokból álló alkalmi vonóstriónk
adott elõ egy darabot.
Rendezvénysorozatunk nem lett
volna ilyen sikeres, ha nem állnak
a gondolat mellé tevékeny segítséggel az érintett intézményekben
dolgozó kollégáink is. Ezért szeretném ezen a fórumon is megköszönni iskolánk és fõként a diákjaink nevében Szatur Mária (Apáczai Kiadó), Zaharia Etelka (OFI
– OPKM), Nagy Imréné (OIK) és
Kiss Katalin (FSZEK Zenei Gyûjtemény) lelkes közremûködését,
valamint minden felsorolt intézmény vezetõjének a támogató hozzáállását.
Azt gondolom, számtalan elõnye és sok haszna volt (talán még
lesz is) ennek a rendezvénysorozatnak, és ezek közül az egyik nem
elhanyagolható tényezõ az, hogy
ezek a gyerekek, akik most itt bemutatkozhattak és pozitív élményekkel térhettek haza, a jövõben
többek között az említett könyvtárakat ismerõ és látogató könyvtárhasználókká is válnak.
Bondor Erika–Pletserné
Duffek Ágnes
Könyvtárunk és szolgáltatásaink elérhetõségei:
BDG Könyvtárának honlapja: http://
www.berzsenyi.hu/kvt/index.html
BDG KVT Blog: http://berzsenyi.klog.hu/
Könyvtárunk on-line katalógusa: http://
berzsenyi.hu/konyvtar/sziren_sw.htm
BDG KVT on-line fotógaléria: http://
picasaweb.google.hu/bdgkvt
BDG KVT eseménynaptár: http://
berzsenyi.klog.hu/?page_id=194
iWiW: a BDG KVT becenévre kell rákeresni
Elektronikus levelezés: bondor.erika@
gmail.com
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Szomszédoló
Paksiak Erdélyben
Könyvtárunk a paksi városi mûvelõdési központban mûködik, egy ötezer lakosú lakótelep közepén. Harminc éve, az épület átadása óta dolgozom itt könyvtárosként. Néhány kezdeményezésünkrõl már adtam hírt a lap hasábjain (a tizennyolc éven át tartó bibliaismereti elõadássorozat, a könyvtár-galéria). Most a könyvtárban
mûködõ három baráti társaság (irodalmi önképzõkör, filmbarátok, zenekedvelõk) közül az önképzõkör egyik alkalmáról küldök tudósítást. Az
irodalmi szintû „útleírás” Serdült Benke Éva
tollából került papírra. Õ alapító tagja, lelke
ennek a kis csoportnak. (Megjegyzem még, hogy
a háromnapos út minden költségét ki-ki saját
maga vállalta. – Gutai Júlia)

„A csillag-lovas szekere”
nyomában
Költõk-írók nyomait követve indultunk útnak
Paksról, tizennégyen, egy irodalmi önképzõkör
tagjai, hogy felkeressük a szülõhelyüket. A legméltóbb környezetben, a könyvtár olvasótermében havonta egyszer verseket, novellákat olvasunk, irodalomról beszélgetünk, könyvekrõl vitázunk, vagy egyetlen felderítendõ verssor nyomába eredünk. Most úton vagyunk a bölcsõhelyek felé, ehhez azonban országhatáron kell átkelnünk. A magyar irodalom egyszerre szétdarabolt és mégis egységes. Bármennyire is távolodunk Magyarország jelenlegi határaitól, mégis a
hajdani történelmi ország területén járunk, kulturális örökségünk színhelyein.
Kezdjük hát Nagyszalontán költõink nyomát
keresni!
Itt barangolunk a jelen Szalonta árnyas parkjában, megállunk Bocskai fejedelem szobra elõtt,
majd a magas talapzatra helyezett kicsiny Kossuth-szobor lábánál felfele tekintünk, és elcsodálkozunk, hogyan maradhatott épen annyi történelmi vihar után Romániában az egyetlen
Kossuth-szobor, Tóth András (a költõ Tóth Árpád édesapja) alkotása. Bizony, a csodával határos módon.

Eljutunk a református templom és a régi iskolaépület közti kicsiny térre, és nézzük Arany
iskoláját, ezt az 1845 és 1847 között emelt, akkor nagyon korszerû iskolát. Annak elõtte ezen
a helyen állott az az egytermes iskola, melybe a
kis Arany Jánoskát pendelyes korában édesanyja beíratta, s melyben 1836 és 1839 között a
szerény jövedelmû segédjegyzõ Arany János
maga is tanított. Egy korabeli festmény megörökítette azt az iskolát: tornácos, háromablakos
parasztház volt, két ilyen kis épület fogott közre
egy tágas udvart, a mai tér egy részét. Földi János,
Csokonai barátja, a késõbbi debreceni tudós orvos
ugyanitt tanult, itt volt tanár Szilágyi István, aki
Arany tehetségét az irodalom felé irányította.
A most is álló épületben volt diák Zilahi Lajos
regényíró, Erdélyi János, a századforduló költõje,
szerkesztõje, késõbb Sinka István, rideg pásztorok
leszármazottja, a fekete bojtár.
Arany a náddal fedett, apró ablakú hajdani
városházán volt segédjegyzõ, majd jegyzõ 1839
és 1849 között. Lakása a „notarialis quartély”
jegyzõi hivatalától járó kicsi hajlék volt. Itt írta
elsõ mûveit 1840-tõl kezdõdõen, itt biztatta írásra Szilágyi István, ide látogatott Petõfi is 1847.
május végén. Aranyt éppen a kertben találta,
diófát szemzett. „Addig tartson az élete, míg
abból a fából telik ki a koporsója!”– így köszöntötte. Petõfi nagy sárgaréz kávéfõzõt hozott a
ház asszonyának, Aranyné Ercsey Juliannának,
és igen jól érezte magát a szerény hajlékban.
Aranynak az Összes költemények kötetét hozta,
de Arany Lacit is megajándékozta három ezüst
húszassal, melyekbõl késõbb Arany kiskanalakat csináltatott. (A kávéfõzõ a csonkatoronybeli
Arany-múzeumban, a kiskanalak a Petõfi Irodalmi Múzeumban találhatók.) Az itt töltött tíz nap
Petõfi legszebb emlékei közé tartozott, ekkor írta
az Arany Lacinak címû verset is. Még kétszer
vezetett erre az útja, 1847. október végén útban
Pest felé álltak itt meg pár napra Júliával, majd
1849 kora tavaszán, mikor Júliát és kisfiát, Zoltánt, Aranyéknál hagyta, maga pedig Bem után
utazott.
Megállunk Kiss István Arany-szobra elõtt,
emlékezünk, verseket olvasunk fel, Sinka Istvánt
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sem feledjük, Szalonta másik nagy szülöttjét,
Kulin György csillagászt sem, aki a sok-sok
felfedezett kisbolygó közül az elsõt szülõvárosáról nevezte el. Mindnyájuk szobra ott áll ezen a
kicsiny irodalmi emlékhelyen.
Itt, a közelben, a mai Arany János utca 46.
szám alatt állott a szülõház. A most helyén álló
ház már a negyedik ezen a telken, falán fekete
márványtábla: „Ezen a telken állott a bogárhátú
öreg ház, melyben Arany János született 1817.
március 2-án.”
Íme, itt a Csonkatorony! Aki országúton közeledik Nagyszalonta felé, csakhamar észreveszi, hírben, nevezetességben valamennyi nagyszalontai épületen túltesz. 1899. augusztus 27én, restaurálása és befedése után itt talált végre
otthonra Arany László kezdeményezésére az
Arany János Emlékmúzeum. Annyi a látnivaló,
hogy alig tudunk elszakadni onnan, miután szabadon sétálunk fel s le az egyes szinteken, álldogálunk, olvasunk, elmerülünk a múltban.
Indulunk tovább a Partiumban Nagyvárad felé.
A városhoz közeledve semmi nem utal a
gazdag történelmi múltra, annál inkább a közelmúltra, a szocialista ipar fellegvárának rozsdálló maradványaira, a falansztert idézõ lakónegyedekre, amelyekbe a rémisztõ idõk diktátora a gyanútlan falusiakat városi létre
kényszerítette.
Költõink nyomait keresve Ady itt töltött éveit
idézzük. Libasorban haladunk a keskeny járdán,
a régi váradiak által ma is csak Szent János utcának nevezett utcában, és megállunk egy alacsony ház elõtt. Itt, egy udvari szobában szerkesztették a századelõn a Nagyváradi Naplót,
melyhez Ady Debrecenbõl szerkesztõnek érkezett Fehér Dezsõ hívására 1900. január 1-jén.
Aztán a Bémer tér következik, a színház, melyet
Ady ittlétekor építettek, majd a híres Emke kávéház, aztán a Mülleráj, ma Ady-múzeum, szemben a börtön, ahol a költõ három napot „raboskodott” az Egy kis séta megírása miatt. Nem
hagyja ki senki, aki erre jár a Kanonok-sort, a
bazilikát, a püspöki palotát, Erdély legszebb
barokk palotáját, no és mögötte az elmúlt évtizedekben felépített tanulságos történelmi emlékparkot. Csak messzirõl nézzük a már lombosodó
gesztenyefák mögött a hajdani premontrei gimnáziumot, amelyben a század elején Juhász Gyula
is tanított. A város egyik legszebb szecessziós
épülete a Fekete Sas palota, mely a korábban
34
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leégett Sas fogadó helyén épült. A századelõ
kulturális életének színhelye volt, benne mûködött az elsõ mozi, irodalmi matinékon Ady is
gyakran felolvasott. Bolyongunk a Barátok temploma altemplomának labirintusában, megállunk
a szerencsétlen sorsú Fráter Erzsébet, Madách
Imréné befalazott földi maradványai elõtt. Tanulságos a sírfelirata, a tragédia egyik sora:
„Könnyû ítélni a felületesnek.”
A váradi vár lenyûgözõ méretei, romos állapotukban is imponáló falai emlékeztetnek a város tragikus és felemelõ múltjára, egy ország
nagyságára, élethalál harcára a megmaradásért.
Hõsi harcokat és bukásokat láttak ezek a falak,
„aranyba vont királyok szobrai”-t, árulást és
önfeláldozást, gyõzelmeket és véres megadást.
Most a látogató elõl gondosan megtervezett takarás rejti el ezt a múltat: sokemeletes panelházak
sora és egy égbeszökõ tornyú ortodox templom.
Bihar színmagyar község Nagyvárad után,
az Érmelléken áthaladva. Az Ér szilágysági
folyó. Van, aki az Értõl a „szent nagy Óceánig” jutott: Ady.
Nézem Diószeg határát, mekkora távolságra
lehet Debrecentõl? Az örökké vándorló, úton levõ
fiú, a kóborló színész, poéta, politikus, honvédõrnagy, végül hõsi halott Petõfi Sándor alig
húszévesen, 1843 késõ õszén szélben, esõben,
egyetlen széllelbélelt köpenyben innen, Diószegrõl – végleg felhagyva a színészettel – Debrecenbe gyalogolt.
Ha Érmihályfalváról – itt is született magyar
költõ, Zelkovics, azaz Zelk Zoltán – a magyar
határ irányába letérünk, úton vagyunk Érsemjén
felé. Minden magyarnak meg kell tennie ezt az
utat sárban, hóban vagy perzselõ nap alatt. A
széphalmi õsz mester, a Kufsteint megjárt író,
stiliszta, nyelvész, memoáríró, minden írók mentora, Kazinczy Ferenc szülõfaluja ez a kicsi település. Itt született 1759-ben, hétéves koráig itt
élt nagyapja, Bossányi Ferenc birtokán. Ellátogattunk hát mi is szobrához a templomkertbe,
felidéztük irodalomszervezõi életmûvét.
Az út Nagykároly felé vezet. „E nagy férfit
adá Károly/ Nevelé Wittenberga/ Papszéket s
temetõt Gönc fala nyújta neki.” Bizony messze
van Nagykárolytól Gönc, de Károli Gáspár ragyogó szelleme összeköti a két települést. Nagykárolyban sétálunk, Károli szülõhelyén.
Itt is költõk, írók nyomában járunk. A város
szülötte a Nyugat elsõ nemzedékének tagja, a

fiatalon meghalt Kaffka Margit. A piarista gimnázium diákja volt a gyermek Ady Endre, innen
vezetett útja az életében oly meghatározó szerepet betöltõ zilahi gimnáziumba. Itt dolgozott a
régi vármegyeházán vármegyei jegyzõként a fiatal Kölcsey Ferenc, és áll még az Aranyszarvas
fogadó épülete, melynek emeleti, templom felõli
ablakából Petõfi megpillantotta Szendrey Júliát
1846. szeptember 7-én.
A város története egyben a Károlyiak története is, egykori kastélyukban most könyvtár mûködik. Még egy séta a kastélyparkban, és tovább
indulunk. A Károlyiak temetkezési helye a szomszédos Kaplony. Már messzirõl látszik a neoromán
katolikus templom, egybeépítve a ferences zárdával, altemplomában a Károlyiak kriptájával.
Az útvonal, melyen most haladunk Szatmárnémeti felé, nem ismeretlen a Petõfi-kutatók elõtt.
Gyakran járt erre a költõ, elébb színészként Diószegen, Székelyhídon, aztán már szerkesztõként
beszámolókat írva úti élményeirõl, úti leveleket.
Petõfi-emlékeket õriz a szatmárnémeti fõtér és a
színház utcája sarkán álló úgynevezett Ormosház, melynek emeletén lakott Riskó Ignác, akinél a költõ Erdõdre Júliához menet gyakran
megszállt. A város klasszicista püspöki palotájának kápolnájában õrzik az erdõdi várkápolnából
idemenekített oltárt, amely elõtt Petõfi és Szendrey
Júlia örök hûséget esküdött egymásnak.
A szatmáriak büszkék rá, hogy városukból sok
híressé vált költõ pályája indult el. Itt született a
halk szavú, oly korán elment költõ, Dsida Jenõ,
innen indult élete Páskándi Gézának, itt tanult
Szilágyi Domokos, itt diákoskodott hajdan Krúdy
Gyula. Kaffka Margit a szatmári irgalmas nõvérek
zárdájában eltöltött éveirõl írta a Hangyaboly címû
regényét. És bizony ki tudja ma már azt, hogy itt
tanított Ilosvai Selymes Péter, reformátor prédikátor, a XVI. századi Toldi szerzõje!
Kölcsey Ferenc élete szorosan kötõdik a szatmári tájhoz, tisztelõi már 1864-ben szobrot állítottak tiszteletére a szatmári piactéren, a mai
fõtéren. A szobor sorsa azt példázza, hogy a
magyar himnusz költõjének nemzetféltõ szavaiért másfél évszázad múltán sem bocsátott meg a
többségi türelmetlenség. Az eredeti, többször
megrongált, ledöntött helyett 1991-ben a Magyarországon élõ szatmári származású szobrász, Lakatos Pál egy új Kölcsey-szobrot ajándékozott
városának. Ez a szobor látható ma a Láncostemplom elõtti kis téren.

A Kölcsey-emlékek megõrzése terén szülõfalujának, Szõdemeternek is lenne mit helyrehoznia. 1790. augusztus 8-án ebben a kicsiny faluban, melybõl már út sem vezet tovább, született
meg Kölcsey Ferenc.
1890-ben Kölcsey szülõháza még állt, a Zilahi Wesselényi Társaság emléktáblát helyezett el
a falán. A ház késõbb a görög katolikus egyházé
lett, a táblát deszkával betakarták és levakolták,
láthatatlanná tették. De mindez nem szegheti
kedvünket, ha a Himnusz írójával akarunk „találkozni”. A kicsi, szerény, meszelt falú református templom dombra épült, átellenben az elbirtokolt szülõi ház helyével. Elõtte a megrendítõen kicsi, törékeny szobor, Kõ Pál munkája.
Szívszorító ez a törékenység, a védtelenség,
akárcsak a mû, a Himnusz sorsa: nem énekelni,
eltörölni, mást írni helyette, kardlapozni, ha mégis
énekelik, törvény által betiltani a nemzeti zászlóval együtt azon a földön, melyen írója született. Nem énekeljük, imaként mondjuk, suttogjuk a szöveget, távolról néznek bennünket.
Szatmárnémetibõl Erdõd felé haladunk, valószínûleg azon az útvonalon, melyen egykor Petõfi is Júlia látására igyekezett.
Mi már csak romokat találunk a hajdani Károlyi-birtok helyén, ahol a híres esküvõ volt 1847.
szeptember 8-án reggel, a még ma is álló vártorony földszinti kápolnájában.
Mi költõk nyomába szegõdtünk, indulunk hát
Tasnádtól Nagykároly felé, mert szeretnénk úgy
hinni, hogy csak itt, ezen az úton vihette apja,
Ady Lõrinc tizenkét éves nagyobbik fiát, Endrét
a zilahi kollégiumba, miután a nagykárolyi piaÉrmindszent, Ady Endre szülõháza
Forrás: www.erfatur.com – Erdélyi fotóalbum
Fotó: Polgár Zoltán
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ristáknál befejezte az iskolát. Érkávásnál letérünk az útról a ma 175 lakosnak (ebbõl 92 magyar) otthont adó Érmindszent felé. Az Éren
átvezetõ híd tövében megállunk, mert az ideillõ
vers, Az Értõl az Óceánig mindent elmond Ady
életútjáról, fel kell hát olvasni.
Itt van végre a szülõhely, a zsúpfedeles, kicsiny szülõház! Az Ady-család vagyoni helyzete
javulásának volt köszönhetõ, hogy 1908-ban
felépülhetett egy többszobás ház a telek lábjában.
Ma ez és a kis szülõház az Ady-emlékmúzeum.
A költõ az új lakóházba elhozta Lédát is és
Csinszkát is, megmutatva nekik a szerény házikót, melynek utcára nézõ szobájában megszületett õ, a táltos fiú.
Hazafele tartunk, még átrobogunk Nagyváradon, Ady váradi életét idézzük ismét, a Lédaszerelmet, mely messzire repítette a költõt a Peceparti Párizsból az igaziba, a nagyvilágba, ahol
bármi történt is vele, „föl-földobott kõ” maradt,
aki az Értõl indult el „csillag-lovas”-i útjára.
A költõk útján haladva barangolunk a múltban, Aranynál kezdtük, „nála” is fejezzük be
Nagykõrösön, ahol Arany János évekig volt gimnáziumi tanár.
Arany emléke halványulni látszik a jelenben.
Tavaly novemberben mi balladáinak felolvasásával emlékeztünk halálának 125. évfordulójára
az önképzõkörben. Ma már nem idõszerûek
Arany biztató sorai 1861-bõl: „Bízvást! ...mi benn
vagyunk a fõsodorban/ Vásznunk dagad, hajónk
elõremegy!”
Serdült Benke Éva

Könyvek Szabadkára
A Textilipari Dolgozók Szakszervezetének vezetõsége (1068 Budapest, Rippl-Rónai u. 2.) 2007
tavaszán, egészen pontosan március elején hozzám, a kaposvári Megyei és Városi Könyvtár
igazgatójához fordult (mint könyvtári szakértõhöz), hogy segítsek megszüntetni kaposvári telephelyükön mûködõ egyetlen, kb. 13 ezer kötetes könyvtárukat. Ez a kérés, mint késõbb kiderült, elõrevetítette azt a tényt, hogy év végére
megszûnt a nagy múltú textilmûvek, amely fénykorában több mint kétezer embernek adott munka- (mint a könyvtári gyûjtemény értékébõl kiderült) és tartalmas szórakozási lehetõséget is.
Mivel korábban a Magyar Könyvtárosok
Egyesülete Elnökségének delegáltjaként a mi36
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nisztérium Nemzeti és Etnikai Kisebbségek Osztályával közösen
szép eredményeket
értünk el a határon
túli magyar könyvtárak megsegítésében, Kálóczy Katalin fõtanácsossal,
aki ezt a csapatot
vezette, megbeszéltük a dolgot. Arra
az elhatározásra jutottunk, hogy a szállítási lehetõséget is figyelembe véve a délvidéki könyvtárak megsegítésére
lehetne szánni ezt a még 2006-ban is gyarapított
gyûjteményt, mely kitûnõ kézikönyv-állománnyal
is rendelkezik.
Ezért felvettük a kapcsolatot Ágoston Pribilla
Valériával, a szabadkai könyvtár igazgatójával,
aki egy munkatársával Kaposváron megtekintette az állományt, és egy befogadó nyilatkozattal
szívesen vállalta, hogy átveszi a könyveket, sõt
azt is, hogy a környezõ könyvtárak is válogathatnak az anyagból. Ezek után hozzáfogtunk a
szervezéshez.
Az állományt becsomagoltuk, 171 nagyméretû doboz, melyet csak két ember mozgathat, átlagosan 75 kötet könyv várta a szállítást. Idõközben a Textilmûvek könyvtárosának megszûnt
az állása, így a szállítás gondja egyedül rám
hárult. A volt könyvtár kulcsait is megkaptam,
hogy alkalomadtán egyszerûbb legyen a könyvek kipakolása.
Mivel a Textilipari Dolgozók Szakszervezetével úgy állapodtunk meg, hogy nagyon méltányos áron, 200 ezer forintért adják el a könyvtárat, melyhez egy negyvenfiókos katalógusszekrény is tartozott tele cédulákkal, „az ügy gondnokaként” az Oktatási és Kulturális Minisztérium Közmûvelõdési Fõosztályától kértem könyvvásárlásra és a szállítási költségek fedezésére
anyagi támogatást. Õk arról értesítettek, hogy a
szabadkai Városi Könyvtár javára csak a vásárláshoz tudnak 200 ezer forinttal hozzájárulni,
forráshiány miatt.
Arató Gergely államtitkár személyes közbenjárására megkaptuk a vásárlásra fordítható összeget.
Igen ám, de ilyen nagy mennyiségû könyvnek nemcsak a szállítása bonyolult, hanem a

szállítás engedélyeztetése is. A könyvtár anyagáról jegyzéket készíttettünk, melyet a szabadkai igazgatónõ a konzulátusra nyújtott be, ahol
megadták az engedélyt a behozatalra.
Az alkalmas jármû megszerzése sem volt
egyszerû dolog. Kiderült, hogy magyar vállalkozók nem látnak nyereséges üzletet a könyvek szállításában. Nem a könyvek terjedelme,
hanem a súlya miatt kellett egy héttonnás kamiont rendelni. Szerencsére jelentkezett Takács
Jenõ szabadkai vállalkozó, aki inkább szívességbõl, mint a szállítási költség nagysága miatt vállalta a fuvart. Az elszámolás is egyszerû
volt, hiszen magyar–szerb vegyes vállalatban
részes.
Ám bármennyire baráti áron számította is a
fuvart, szükségünk volt támogatásra. A szállításra, a vámkezelésre és a rakodási költségre, e
nemes célra, a Nemzeti Kulturális Alap könyvtári kollégiumától kértünk és kaptunk egyedi
pályázás útján 250 ezer forintot.
A helyzetet az is bonyolította, hogy idõközben megváltozott a kaposvári könyvtár számlaszáma, ez bizony a pályázásoknál dupla munkát
okozott mind a két félnek.
Amikor az összehangolt munka eredményeként szállításra alkalmasnak minõsítették a rakományt, 2007. november 26-án reggel indulhatott az akció. A kamion hajnali három óra-

kor megérkezett, és hét órakor megkezdhettük
a könyvek hordását. Ott volt a könyvtár három férfi munkatársa az igazgatóval együtt.
Segítségünkre voltak az üzem dolgozói és két
targoncás is, akik keserédes hangulatban számolták föl a számukra oly kedves gyûjteményt.
Déli tizenkét órára már a vámolási adminisztrációval is végzett a csapat, és a fiatal, szimpatikus gépkocsivezetõ a vámpapírokkal indulhatott a határ felé. A helyi tévének adott interjújában megjegyezte, hogy talán másnap délre
odaér a rakományával Szabadkára. Ekkor vált
érthetõvé, hogy a szállítási vállalkozók miért
vonakodnak az ilyen fuvaroktól.
A történet Szabadkán folytatódott. Valóban
másnap délben ért oda a szállítmány. A fõiskola
pedagógushallgatói pár órás munkával kirakták
a könyveket. Megkezdõdhetett az anyag szakszerû feldolgozása és elosztása.
A könyvtárigazgató a könyvtárosok nevében
a szabadkai Kosztolányi Dezsõ napok keretében
köszönte meg e sorok írójának – aki vendégként
részt vett az ünnepségen – a könyvszállítással
kapcsolatos szervezõ munkáját.
A szerzõ azzal a jó érzéssel gondol vissza a
csaknem egy évig elhúzódott akcióra, hogy fáradozása nem volt hiábavaló. Egy könyvtár Vajdaságban új életet kapott.
Varga Róbert

Eseménynaptár 2008
Dátum

Hely

Rendezvény

RendezĘ intézmény
Kisfaludy Károly
Megyei Könyvtár és
Galgóczi Erzsébet
Városi Könyvtár

Információ

VII. 9–
11.

GyĘr, Hotel
Famulus

Szolgáltatás – használó
– könyvtáros. Helyismereti
könyvtárosok konferenciája

VIII.
27–29.

Debrecen

Informatika a felsĘoktatásban

Debreceni Egyetem

www.agr.unideb.hu/
if2008

IX. 26.

Bp., OIK

Nyelvek európai napja

Országos
IdegennyelvĦ
Könyvtár

www.oik.hu

IKSZ

http://iksz.shp.hu

IKSZ
József Attila Megyei
Könyvtár

http://iksz.shp.hu
Fátrai Erzsébet
kvkozi@jamk.hu

IKSZ

http://iksz.shp.hu

X. 7–
12.
X. 12.
X. 13.
XII. 1–
7.
XII. 11.

Országosan

Könyvtárak összefogása
a társadalomért
Könyves vasárnap

Tatabánya

8. ODR-konferencia

Országosan

Gyermekkönyvhét

Bp., FSZEK

IKSZ-közgyĦlés

Országosan

www.kkmk.hu/hksz
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Külhonból jelentjük
„The next station is:
Library”
– „A következõ megálló:
könyvtár”
Négy metróvonal utasait tájékoztatja ezzel a
mondattal a bemondó, ha Chicago (USA) belvárosába ér. Az acél, üveg felhõkarcolók közül elõtûnõ rózsaszín, zöldtetõs monstrum elég feltûnõ
ahhoz, hogy megkapja a „landmark”, azaz „iránypont” titulust. De a Chicago Public Librarynek
(CPL – www.chipublib.org) az American
Institute of Architects (AIA) által adományozott
neves építészeti díjjal bíró, 1991-ben megnyílt
neoklasszicista központi épülete, a Harold Washington Library Center nemcsak földrajzi tereptárgyként jelentõs tájékozódási pont…
Fent: Chicago Public Library (CPL) Harold
Washington Fibrary Center. Lent: „Next station is:
Library”

A könyvtár több oldalról, kerekesszékkel, gyerekkocsival egyaránt megközelíthetõ. Az épületen belül mozgólépcsõk, liftek segítik a közlekedést. A ruhatár nem kötelezõ, ennek fejében kiés belépéskor a biztonsági ellenõr nézi át a nagyobb táskákat és a babakocsik tárolóját. Fotózni csak a könyvtárosok és a felvételen szereplõ
személyek elõzetes engedélyével lehet. (L. a
harmadik ábrát – a könyvtárosok háttal állnak, a
babakocsiban lévõ gyermek pedig velem volt.)
Beszámolóm háttereként szolgál, hogy 2008
tavaszán három hónapot töltöttem a tengerentúlon, Chicago városában. Az ELTE informatikus
könyvtáros egyetemi hallgatójaként Kiszl Péter
adjunktus vállalkozói, üzleti információval foglalkozó kurzusát – egyéni tanulmányi renddel –
is ebben a szemeszterben végeztem, és oktatóm
témával foglalkozó kötetébõl1, valamint kiosztott féléves feladataiból kiindulva igen fontosnak tartottam, hogy meglátogassam Chicago
város központi könyvtárát és megosszam tapasztalataimat a Business, Science and Technology
részlegén belül mûködõ Business Information
Center (BIC) szolgáltatásaival kapcsolatosan.

Business Information Center
A BIC negyedik emeleten lévõ információs pultjánál egy idõben három könyvtáros tartózkodik.
KISZL Péter: Üzleti információ, céginformáció és a könyvtárak. Közread. az ELTE. Budapest, Traudirex. 2005. 236 p.
1
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illetve számos külföldi országra vonatkozó üzleti információs kiadványokat. Megtalálhatók
az egyes üzleti, illetve iparágakra vonatkozó adatok, szaklapok, kiadványok. A legrégebbi
ezek közül az 1902 óta kiadott
Illionis Secretary of the State
Certified List of Domestic and
Foreign Corporations.

Befektetési
információk

Business Informatiopn Center (BIC)

A munkamegosztás szerint egyik kolléga a helyben föltett kérdésekre válaszol, illetve biztosítja
a hozzáférést a helyi adatbázisokhoz. A többiek
rendezvényt szerveznek, és írásban tájékoztatnak,
valamint egyéb – „back office” – tevékenységet
végeznek.
A CPL BIC elsõsorban magánszemélyek és
kisvállalkozások üzleti információszolgáltatását vállalja. Ahogy azt a munkatársaktól megtudtam, a lakosság pénzügyi ismerete rendkívül hiányos, és ez az egyik oka a hihetetlen
mértékû eladósodásnak (vö. amerikai jelzáloghitel-problémák). Éppen ezért fektetnek különös hangsúlyt a személyi befektetés témakörre. Véleményük szerint személyi befektetésnek számít a fészekrakásra, tanulmányokra,
nyugdíjas évekre stb. való tudatos (pénzügyi)
készülõdés is.

Cég/ipari információk
A BIC adatforrásai között szerepel a mintegy
ezerhatszáz vállalat címjegyzéke, éves részvényjelentésének teljes gyûjteménye, valamint állami
kötvények adatait tartalmazó kartotékok.
A címjegyzék-gyûjtemény tartalmazza az
olyan alapvetõ kiadványokat, mint a D&B Million
Dollar Directory, Sorkins (Chicago) Directory
of Business and Government, Standard Directory
of Advertisers. Gyûjti az USA egyes államaira,

Egyéni befektetési lehetõségek iránt érdeklõdõk számára
a könyvek mellett (4. ábra)
nélkülözhetetlenek a részvényekkel, kötvényekkel, állampapírokkal, tõzsdei háttér-információkkal, trendekkel kapcsolatos naprakész források: napilapok, hírlevelek, tanácsadói szolgáltatások, elektronikus
adatbázisok, illetve weboldalak.
A „befektetés” témához kapcsolódó
könyvek megoszlása
A "b efektetés" ténH'th oz kal> cs olód ó
201 könyv megosz lása

oBeektetés
részvények be 72
.BeEktetés
k öt \ények be 14
oBeEktetési aap

25
oBeektetés
ingatlanok ba 90

A találatok relevancia, cím, szerzõ és kiadási
év szerint rendezhetõk. Látható a könyvek címoldala, valamint a példányadatok. Rövid tartalomismertetõt is olvashat az érdeklõdõ, megkönnyítve ezzel a választást.
A kölcsönzési statisztikák alapján kiválasztják a legnépszerûbb könyveket, melyeket a kölcsönzõ pultnál állítanak ki.
A címekbõl (pl. On-line, illetve részvénybefektetés lütyõknek) kiderül, hogy a kiadványok valóban alapvetõ befektetési tudnivalókat tartalmaznak és a legszélesebb körû olvasóközönség számára íródtak.
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On-line források
Az on-line forrásokhoz való hozzáférés rendkívül szabályozott. A CPL BIC „személyi befektetés” tematikájú adatbázisai a Harold Washington Központi Könyvtárban korlátlanul
hozzáférhetõk a helyi lakcímmel rendelkezõk
számára. Nem chicagói lakosok tizenöt percig
használhatják a szolgáltatásokat.
A legtöbb adatbázis érvényes könyvtári kártyával bárhonnan elérhetõ. Néhány adattár csak
a központi könyvtárban használható. Ezeknek
egyike a Morningstar Library Edition (www.
morningstar.com).
Az on-line forrás mintegy ezernyolcszáz részvény és kétezer nyílt befektetési alap átfogó
analízisét végzi el, és húszezer cég adatait tartalmazza. Különlegessége az ún. „Portfólió X-ray”,
amelynek segítségével kiválasztható az egyén
számára legmegfelelõbb befektetési forma. A
„Help & Education” menüpontban az adatbázis
használatát elõsegítõ ismertetõ található. A New
York Stock Exchange-rõl, az American Stock
Exchange-rõl és NASDAQ2 stocksról is nyújt
átfogó pénzügyi információt.
További érdekesség, hogy egyéni befektetési
portfolió készíthetõ: a szoftver segítségével megjelölünk két vagy több részvényt, kötvényt, illetve egyéb értékpapírt, és rögtön látható, hogyan
mûködne mint önálló, személyre szabott portfólió.
Ezt az információt elmenteni nem lehet.
Az átfogó, tudományos, üzleti és befektetési
információs forrást fõként egyetemi, nyilvános,
valamint céges könyvtárak és információs központok használják. Ennek fõ oka, hogy a részvényekrõl, kötvényekrõl szóló független kutatási
eredmények, adatok, és kommentárok szerepelnek a honlapon.
Hasznos linkek:
– American Association of Individual
Investors
Az on-line forrás ingyenes hozzáférés a legfrissebb hírekhez, grafikonokhoz, vállalati pénzügyi hírekhez, ugyanakkor az emelt szintû szolgáltatások – mint például a portfoliókészítés –
elõfizetéshez kötöttek (www.aaii.com).

NASDAQ = National Association of Securities Dealers
Automated Quotation System: a legnagyobb amerikai etõzsde)

2
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– The Investor’s Clearinghouse
A honlapon minden korosztály számára találhatók népszerûsítõ, oktatási anyagok amelyek a
pénzpiac, a különféle befektetési formák és a
tanácsadás témaköröket fedik le. The Clearinghouse-t az Alliance for Investor Education
szponzorálja. A szövetségnek számos kormányzati, szakmai és oktatási szervezet a tagja (http:/
/www.investoreducation.org/).
– Kiplinger.com
A független tanácsadói és oktatói tevékenységet vállaló szolgáltatás a személyes pénzügyek,
befektetés témaköreire terjed ki. Ingyenes hozzáférést nyújt a legfrissebb hírekhez, grafikonokhoz, vállalati pénzügyi hírekhez, de a prémium
szolgáltatások ebben az esetben is elõfizetéshez
kötöttek (www.kiplinger.com).

Adat- és állományvédelem
Az állomány- és adatvédelmi intézkedések a
könyvtáron belül a BIC-ben a legszigorúbbak.
Nem helyi lakosként tizenöt percet kaptam arra,
hogy pillantást vethessek az adatbázisokra. Szorított az idõ, siettem, de még így is feltûnt, hogy
mindenki tollal jegyzetel egy füzetbe a XXI.
század elején, ahelyett, hogy pendrive-ra mentené, ami szükséges… Eleinte nem értettem az
okát, de csakhamar magyarázatot kaptam. A
Morningstar adatbázisban összeállítottam egy
„arany-kávé” befektetési portfóliót, és a következõ üzenet jelent meg a képernyõn: „It is not
possible to save profiles portfolios etc.” (Profilok, portfóliók stb. mentése nem lehetséges).
Nem adtam fel: Print Screennel próbálkoztam.
Eredménytelenül. Már a digitális fényképezõt
készültem bevetni, amikor hirtelen árnyékba
borult az asztalom. Megfordultam. Kétméteres fekete biztonsági õr állt mögöttem. Lemondtam a fotózásról. (Egyébként 2008. április 15-én Chilében volt legérdemesebb aranyba és kávéba befektetni!)

Rendezvények
A BIC rendszeresen tart pénzügyi, pénzügyi és
befektetési tanfolyamokat, tanácsadásokat az
érdeklõdõk számára, külsõs szakemberek bevonásával. Ezen kívül részt vesz a Money Smart
Week szervezésében és lebonyolításában is. Az
Egyesült Államokban hetedik alkalommal meg-

tartott rendezvénysorozat célja, hogy a lakosság
széles körét – diákokat, pályakezdõket, nyugdíjasokat – megtanítsák az alapvetõ pénzügyi ismeretekre. „Are you money smart?” (Okosan
bánsz a pénzzel?) – kérdezik ezen a héten mindenkitõl.
A Money Smart Week néhány könyvtári rendezvénye:
Bright Start College Saving Program
Tizenévesek és a hitelkártya – mítosz és igazság (Mit kell tudni a hitelkártyáról?)
Choosing a Financial professional
Rescuing Your Home from Foreclosure
(Adósságrendezés)
Emergency Financial First Aid Kit (Sürgõsségi pénzügyi elsõsegély-csomag)
Ready – Set – Retire (Vigyázz, kész, nyugdíj
– nyugdíj-elõtakarékosság)
Don’t become a Victim of Investment Frauds!
(Ne ess áldozatul a befektetési csalásoknak!)
Identity Theft (A személyi adatvédelemrõl)
Understanding Your Money and Credit
„Sajnos a pénzhez nem mellékelnek használati utasítást, pedig mindenkinek tudnia kéne, hogyan költse, gyûjtse, kölcsönözze bölcsen” –
foglalták össze a rendezõk. Az idei eseménysorozat ideje alatt több mint háromszázötven ingyenes elõadás, szeminárium várta a legváltozatosabb hátterû, élethelyzetû érdeklõdõket a középiskolás korosztálytól egészen a nyugdíjasokig.
A könyvek, folyóiratok, a naprakész adatbázisok, a 123 géphely önmagában még nem információs központ – akik azzá teszik, azok a
könyvtárhasználók igényeit, elképzeléseit ismerõ, felkészült, kurrens ismeretet közvetítõ, népszerûsítõ könyvtárosok…
Juhász Éva
evicaj@gmail.com

Látogatás a wroclawi
egyetemi könyvtárban
A Magyar Könyvtárosok Egyesülete (MKE)
Társadalomtudományi Szekciójával 2008 májusában a Mátyás emlékévhez kapcsolódóan „Mátyás király nyomában” jártunk, vagyis végiglátogattuk a morvaországi, sziléziai és lausitzi
Mátyás király emlékeket. Ötnapos utunk során
több cseh, lengyel és német város történelmével
és jelenével ismerkedtünk, ezek közül a legna-

gyobbak: Olomouc (Olmütz, Alamóc), Wroclaw
(Breslau, Boroszló), Görlitz, Bautzen (Budusin)
és Hradec Kralové (Königgrätz). A tanulmányút
célja a Mátyás-emlékek felkutatása volt.
Olmützben az 1479-es királytalálkozó dombormûve található egy fõtéri ház homlokzatán,
Mátyás-címerek és -ábrázolások vannak a
wroclawi városháza külsõ részein és belsõ termeiben, Görlitzben a városháza bejárati ajtaja
feletti, Bautzenben pedig a vár tornyán lévõ
Mátyás-relief emlékezik a régmúlt idõkre. Ezek
az emlékek több száz év elteltével is bizonyítják, hogy Mátyás király 1469-tõl e területeknek
is királya volt.
Szakmai programként meglátogattuk a
wroclawi egyetemi könyvtárat. A könyvtárban
eltöltött órák mély benyomást tettek ránk, így
úgy gondoltuk, bemutatjuk a híres könyvtárat
mindazoknak, akik nem lehettek velünk. A látottakért és a figyelmes vezetésért köszönet illeti
a kedves lengyel kollégákat.

A wroclawi egyetemi könyvtárról
A wroclawi egyetem könyvtára 2002-ben ünnepelte fennállásának háromszázadik évfordulóját.
Magának az egyetemnek a gyökerei a XVI. századig nyúlnak vissza, a krakkói tiltakozás miatt
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rövid idõ múlva bezárt egyetem alapítója II.
Ulászló, Csehország és Magyarország királya
volt. A kétszáz évvel késõbb, 1702-ben I. Lipót
császár által létrehozott jezsuita akadémia késõbb egyesült az Odera menti Frankfurt protestáns egyetemével (Viadrina), és a két intézménybõl 1811-ben létrejött a Sziléziai Frigyes Vilmos Egyetem. A könyvtár megnyitója 1815-ben
volt Királyi Egyetemi Könyvtár néven. 1824-ben
kapta meg az elsõ kötelespéldányt, de anyagát
az idõk folyamán sok egyházi gyûjtemény gazdagította; 1886-ban egyesítették a Sziléziai Honismereti Kulturális Egyesület több tízezer kötetet tartalmazó könyvtárával, 1933-ban pedig a
Királyi Mûszaki Akadémia könyvtárával. A második világháború alatt a könyvtárat kitelepítették a városon kívülre, de a háborús károkat így
sem sikerült megakadályozni: a Szent Anna
templomban benn égtek az ott elhelyezett dokumentumok, szintén leégett a különgyûjtemények
egy része, és sok dokumentumot elhurcoltak
(1945–46-ban aztán jóvátételi egyezmény keretében több százezer kötet visszakerült).
A könyvtár 1945. évi újraalapítása a város
polgármesterének köszönhetõ, aki a városi könyvtár gazdag és jó állapotban megmaradt gyûjteményét felajánlotta az egyetem céljaira. A német–lengyel lakosságcsere után egy lengyel tudóscsoport, amely az egyetem újjáépítésére érkezett a városba, intenzív könyvtárfejlesztésbe
kezdett. A tudóscsoport tagjainak egy része a
korábbi lengyelországi városokból, a háború elõtti
lengyel egyetemekrõl érkezett (Wilno/Vilnius,
Lwów/Lemberg/Lvov).
Ma az egyetemi könyvtár gyûjteményei Szilézia gazdag történelmét, az európai kultúra sokszínûségét tükrözik. Gyûjtõkörében kiemelt fontossága van a humán és társadalomtudományoknak. A speciális gyûjtési területek a következõk: Szilézia és a szomszédos lausitzi régió
dokumentumai, valamint a bibliológia. A központi könyvtárhoz kiterjedt tanszéki hálózat
tartozik, a teljes állomány nagysága megközelíti a négymillió kötetet. A számítógépesítés
1993-ban kezdõdött, az amerikai A. Mellon
Alapítvány támogatásával. 1994-ben a VTLS
integrált rendszert vették használatba, 1996ban nyitották meg az on-line katalógust, 2002ben áttértek a VIRTUA rendszer használatára.
A könyvtár kronológiájából kiemelendõk még
a következõ események:
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– az 1997. évi lengyelországi nagy árvíz a
könyvtárat is sújtotta: több ezer könyv ázott el,
és csak egy részét sikerült megmenteni;
– 2001 decemberében nyitották meg a föld
alatti és szamizdat kiadványok katalógusát.
A könyvtár jelenleg három mûemlék jellegû
épületben mûködik. Az olvasótermek és a törzsgyûjtemény két szomszédos épületben érhetõ el
a városközpontban. A tanulmányút alkalmából a
vöröstéglás, neogótikus Redigeranumot – nevét a
breslaui patrícius Thomas Rhedigerrõl kapta, az õ
gyûjteményére épült a városi könyvtár – látogattuk
meg, és elsétáltunk az ún. Homokszigetre is, ahol
az egykori Ágoston rendi épületben a különgyûjtemények – a sziléziai-lausitzi kabinet, a kézirattár, a régi könyvek gyûjteménye, a grafikai, a
térkép- és a zenemûtár – kaptak helyet.
Az egyetem szenátusa 1982-ben határozta el
új könyvtárépület felépítését. 1991-ben kaptak
meg egy telket örökös használatra az Odra folyó
partján. Az építészeti pályázat a ’90-es évek
végén zajlott, és 2002-ben a lengyel parlament
törvényben rögzítette az új könyvtárépület támogatását, ugyanebben az évben megtörtént az
alapkõ letétele, az építkezés még folyamatban van.

A különgyûjteményekrõl
A különgyûjtemény épületében a kézirattárat, a
régi könyvek gyûjteményét és a grafikai tárat
nézhettük meg egy-egy felkészült, lelkes munkatárs vezetésével.
A kézirattárban a szakmai szempontból is
nagyon érdekes bemutató annál is inkább emlékezetes marad számunkra, mert a lengyel kolléga anyanyelvünkön, magyarul kalauzolt bennünket. A kézirattár mai állománya 1947-ben jött
létre, a mai állomány nagysága kb. 13–14 ezer
tétel, melyben olyan koraközépkori kéziratok is
találhatók, mint pl. Eusebius, Szent Jeromos egyegy mûvének V. századi kézirattöredékei, vagy
egy IX. századi herbárium kézirata. A kézirattár
kódexei között természetesen a liturgikus könyvek száma a legjelentõsebb. Ezek közül mi egy
XIV. századi, ún. gyöngyírásos bibliát láttunk,
amely a középkori „zsebkönyv” egyik típusa.
Bemutattak egy ún. köpenyes kódexet, amelyre
úgy rögzítették rá a védõ bõrdarabot, hogy azzal
mintegy betakarni lehetett. A láncos könyvet a
pulthoz rögzítve lehetett csak olvasni, tehát a
„nem kölcsönözhetõ” jelzés egyértelmû volt.

Különösen érdekes volt számunkra egy XIV. századi viasztábla, amely a középkorban
is használatban volt eredeti,
ókori funkcióval: számadásokat, számlákat, üzleti, jogi feljegyzéseket rögzítettek rajta. A
kézirattár állományában nemcsak latin nyelvû kéziratok
vannak, megcsodálhattunk például egy viselettörténeti albumot, amely korabeli divatlapként is forgatható, egy gazdagon díszített perzsa kéziratot,
sõt egy bambuszcsíkokból
összefûzött könyvet is. Elõzékeny vendéglátóink elsõsorban
hungaricumokkal kedveskedtek nekünk. Az ún. album amicorum (emlékkönyv) mûfajú kéziratok egyikében Balassi Bálint címerével ellátott bejegyzését olvashattuk.
Felhívták a figyelmünket Liszt Ferenc egy francia nyelvû levelére, amelyen sajnos sem megszólítás, sem keltezés nincs. A kézirattár gazdag
ún. tudós levelezésgyûjteményekben, többek
között Luther, Melanchton, Erasmus, Calvin,
Lessing levelei mellett a XVII. századi wittembergi, majd lipcsei egyetem hallgatója, a gályarabság elõl megszökött trencséni születésû Lani
György levelezése is a kézirattár állományában
van. Valószínûleg a Rákóczi-család könyvtárával került Sárospatakra a Jagelló Ulászló negyedik felesége, Zsófia királyné (1453–1461) számára készült ún. Zsófia biblia, amelynek egy
lapját õrzik itt. (Maga a kódex még mindig a II.
világháború sárospataki veszteségeinek listáján
szerepel.) Megtekinthettük a legrégibb magyar
tárgyú latin nyelvû költemény, a tatárjárás pusztításáról szóló „siralom”, a Planctus destructionis
regni Hungariae per Tartaros szövegét tartalmazó kéziratot is. (Ennek szövegét 1876-ban adta
ki elõször Marczali Henrik.) A wroclawi Egyetemi Könyvtár Kézirattára õriz egy XV. századi
görög nyelvû, a szentek ünnepeinek evangéliumi szakaszaihoz kapcsolódó életrajzgyûjteményt,
amelyet a beírás szerint tulajdonosa 1524-ben,
II. Lajos uralkodása idején szerzett Mátyás király híres könyvtárából.
A régi könyvek gyûjteményében négy üveges
tárló kincseit mutatták be nekünk. Számunkra a
legérdekesebb kötet az az 1569. évi debreceni

eredeti kiadvány volt, melynek csak a fotómásolatát õrzi az Országos Széchényi Könyvtár (Énekes könyv, melybõl szoktanac az Vrnak dicséretet mondani az anya szent egy házban RMNy I.
264). Külön érdekessége a könyvnek, hogy az
utólag belekötött lapokon kézzel írott kották és
versek is találhatók. A tárlókban volt több õsnyomtatvány is (köztük az elsõ wroclawi nyomdász, Kaspar Elyan mûhelyébõl származó elsõ
kiadvány, a Schedel krónika is). A számtalan
ritkaság közül csak néhányat említünk: a Luther
1517-es wittenbergi pontjait tartalmazó egyleveles nyomtatványt, Copernicus kézírással kommentált csillagászati munkáját, Shakespeare
Hamletjének londoni kiadását 1604-bõl, melybõl hét darab van a világon, Colombusnak az
Újvilág felfedezésérõl a spanyol udvarnak beszámoló levelének latin nyelvû fordítását (1493),
Luther bibliafordításának gazdagon illusztrált
kötetét (a XVII. századból), breslaui térképeket
és nyomtatványokat. (A könyvtárat hatezer kötet
könyvvel és kézirattal gyarapító Thomas
Rhediger supralibriseit is megcsodálhattuk.)
A grafikai gyûjteményben a legváltozatosabb
technikákkal készült, különbözõ korokból származó metszeteket, grafikákat, fotókat mutatott
be vendéglátónk. Portrékat, tájképeket, vizitkártyákat, albumokba rendezett városképeket, kis
példányszámú, eredeti grafikákkal díszített könyveket láthattunk, amelyek érdekes adalékot jelentenek a város történetének kutatói számára.
Hegyközi Ilona–Murányi Lajos
–Körmendy Kinga–Villám Judit
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