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Nap ló 

10 éves a Könyvtári 
Internet Fiesta 

A 2009. évben tízéves évfordulójához érkezett a 
Könyvtári Internet Fiesta. Az országos program
sorozat március 23-ától 31-éig tartott. Az Infor
matikai és Könyvtári Szövetség elnöksége elfo
gadta az országos programbizottság ajánlását, így 
az idén - az évforduló kapcsán - három fő téma
körben tettünk ajánlásokat a könyvtáraknak. Ja
vasoltuk, hogy szervezzenek programokat a 
Könyvtárak az ügyfélkapun át, a Virtuális könyv
tárak, virtuális szolgáltatások és a Könyvtárak 
szerepe az életen át tartó tanulás terén témakö
rökben. 

A szervezés a korábbi évekhez hasonlóan tör
tént. 2009-ben is a Katona József Könyvtár csa
pata segítette a helyi események egységes orszá
gos programmá szervezését a megyei könyvtá
rak és a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár munka
társainak virtuális kapcsolattartására, tájékozta
tására építve. A fiesta.kjmk.hu címen már már
cius elejétől lehetett regisztrálni a programokat. 
A központi adatbázis sokféle szempont szerinti 
tájékozódásra adott lehetőséget. Örvendetes, hogy 
tovább nőtt a csatlakozó könyvtárak száma. A 
tizedik évben 260 könyvtár vett részt a program
ban 168 településről, amelynek a fele község volt. 
Közülük is számos egészen kicsi település, ami 
azt is bizonyítja, hogy a mozgókönyvtári ellátás 
keretében a nagyobb szolgáltató könyvtárak be
vonták a kisebbeket, még ha ez több helyen 
kezdésként mindössze egy-két programot jelen
tett is csupán. 

A kitartó mozgósító, segítő munkának kö
szönhetően, noha eltérő mértékben, de minden 
megye csatlakozott a fiestához, így országos 
volt a lefedettség. A hagyományokat megőriz
ve a Bács-Kiskun megyei települések kapcso
lódtak be a legnagyobb számban és százalék
ban. Budapesten a Fővárosi Szabó Ervin 
Könyvtár csaknem teljes hálózata megmozdult. 
A legtöbb programot ugyan a közkönyvtárak 

szervezték, de ismét részt vett a fiestában szin
te minden könyvtártípus. Újra csatlakozott az Or
szágos Idegennyelvű Könyvtár, a BME OMMIK, 
több iskola. Újonnan kapcsolódott be a Dunaúj
városi Főiskola Könyvtár és Információs Köz
pont, a Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pá
lyaválasztási Tanácsadó Intézet, a Zrínyi Miklós 
Nemzetvédelmi Egyetem. 

Növekvő részvétel 

300 t i 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 

0 Könyvtárak • Iskolák 

Természetesen megnőtt a programkínálat is 
2009-ben. 1158 eseményre várták a könyvtárak 
a résztvevőket vagy kínálták virtuálisan ajánla
tukat. 

Sokasodó programok 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 

A legtöbb programot ebben az évben is Buda
pesten, Bács-Kiskun, Borsod-Abaúj-Zemplén és 
Csongrád megyében szervezték a könyvtárosok. 
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A prog ramok 5%-a k iá l l í t á s , 22%-a 
internetes játék, vetélkedő, 37%-a internetes 
szolgáltatások bemutatása, 13%-a előadás, be
szélgetés volt, valamint 23%-ban egyéb ese
ményre is sor került a könyvtárosok ötletessé
gét, kreativitását dicsérve. Az Internet Fiesta a 
kezdetektől elsősorban a felnőtt korosztályt 
célozta meg, hiszen számukra még ma is na
gyon fontos az internet lehetőségeinek népsze
rűsítése. Kiemelt szempont a kisiskolások értő 
internethasználatra szoktatása is. Ezt a szán
dékunkat az érdeklődők vissza is igazolták, 
mivel a résztvevők 40%-a a felnőtt (18-65 év), 
15%-a a nagyi (65 év felett), 12%-a a tini (14-
18 év) és 33%-a a kölyök (14 évesig) korosz
tályt képviselte. 

A javasolt témák közül a legtöbb rendez
vény a Virtuális könyvtár - virtuális szolgál
tatások témakörben (42%) volt. A Könyvtárak 
az e-tanulásért témakörben szerveződött az ese
mények 34%-a. A Könyvtárakból az ügyfél
kapun át tematikában is sok hasznos tudniva
lót mutattak meg a könyvtárosok. 

A programok aránya megyénként 

A víz világnapja alkalmából újra meghirde
tett Csepptől az óceánig internetes ismeretter
jesztőjátékra, amely ebben az évben a legkiseb
beknek szóló Cseppecskével is kibővült, minden 
eddiginél többen jelentkeztek. Ismét kiemelkedő 
volt a kiskunfélegyházi iskolai könyvtárak össze
fogása, ahonnan a legtöbb csapat vett részt a 
játékban. Az olvasásra, internetes ismeretszer
zésre épülő feladatsorokra, amelyeket ezúttal is 
Koleszár Márta ötleteinek köszönhettek a játé
kosok, nagyon sok jó megfejtést küldtek a gye
rekek. 

A 2009. év új kezdeményezése volt, hogy 
azokat a kismamákat is internetes játékra hívo
gattuk, akik az elmúlt hónapokban babájukkal, 
kisgyermekükkel együtt lettek a könyvtárak rend
szeres látogatói. A Játék a mamáknak, meglepi 
a babáknak kérdéseinek megválaszolásához a 
kicsiknek és kicsikről szóló könyvek és honla
pok ismeretére volt szükség. Első alkalommal 
máris félszázán küldték el válaszaikat, a legügye
sebbek telitalálattal. 

Idei szlogenünk, a „Légy otthon az e-világ-
ban, hogy boldogulj e világban!" minden kor
osztálynak szólt. A résztvevők száma országo
san már a programok látogatottságának 75%-os 
regisztrálása után elérte a tavalyi érdeklődési 
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szintet. A 25 ezer fő minden bizonnyal tovább 
növekszik, ha a hiányzó adatokat is beírják a 
szervezők a központi adatbázisba. 

Ebben az évben is sikeres volt az Internet 
Fiesta médiavisszahangja. Az MTV Budapesti 
Regionális Magazinja, a Hír TV Paletta, az ATV 
Jam műsora stúdióbeszélgetésen adott lehetősé
get az országos programbizottság tagjainak a 
rendezvénysorozat népszerűsítésére. A Klub 
Rádió, a helyi média és több internetes portál 
segítette a lakosság tájékoztatását. 

A Nemzeti Kulturális Alap pályázata biztosí
totta, hogy országosan egységes programnépsze
rűsítő plakátok és szórólapok juthassanak el a 
fővárostól a legkisebb településekig, néhány 
hasznos, a résztvevőket megörvendeztető apró 
ajándékkal kiegészítve. 

A záró konferenciára ismét a Fővárosi Szabó 
Ervin Könyvtárban került sor. Fodor Péter kö
szöntője után Alföldi István, a Neumann János 
Számítógép-tudományi Társaság ügyvezető igaz
gatója az információs társadalom állapotáról adott 
izgalmas kérdéseket fölvető látleletet. Puskás 
Norbert, az IQSYS Zrt. vezető műszaki igazga
tója az európai trendekről, az IT-fejlesztési irá
nyokról szólt átfogóan előadásában. Bódi Gábor 
infokommunikációért és e-közigazgatásért fele
lős szakállamtitkár a Nemzeti Digitális Közmű 
programot mutatta be, amely célkitűzéseinek 
megvalósításában a könyvtárak is részt tudnak 
venni. A könyvtári Internet Fiesta egy évtizedes 
fejlődését az Internet Fiesta programbizottság 
elnöke tekintette át. A Könyvtári Intézetben fej
lesztés alatt álló könyvtár.hu projektről Ládi 
László és Kardos András szólt. A nap kiemelke
dő eseménye most is a sikeres fiestaprogramok 
felelevenítése volt, amelyre ezúttal a kazincbar
cikaiak, a szolnokiak és a kiskunfélegyházai is
kolai könyvtárak képviselői kaptak lehetőséget. 

A tizedik évforduló alkalmából minden részt
vevő intézmény emléklapban részesült, tizenket
ten pedig oklevelet vehettek át. A kiemelkedő 
programokat szervező könyvtárak jutalmazásá
ért a kezdetektől a Neumann János Számítógép
tudományi Társaságnak, új partnerekként a T-
SYSTEM-nek és az IQSYS Zrt.-nek mondha
tunk köszönetet. 

Tíz év kitartó összefogásának köszönhetően a 
könyvtárak és a lakosság körében egyaránt mind 
népszerűbb az Internet Fiesta. Évről évre bebi
zonyosodik, hogy számosan vannak, akiknek a 

fiesta nyújtja az első internetes élményt, éppen 
ezért a könyvtárak infrastrukturális támogatásá
ra és szolgáltatásaira az elkövetkezendő évtized
ben is bizonyára sokaknak lesz szüksége. 

Ramháb Mária 
az országos programbizottság elnöke 

Buborékok, Vízcseppek és 
Vízimanók 

Az Internet Fiesta országos játékai 

2009-ben 

A címben szereplő három név kilenc gyereket 
jelöl abból a 756-ból, akik 2009 tavaszán kis
csoportokba szerveződtek, hogy az Internet Fi
esta országos játékainak részvevőiként választ 
találjanak éppen egy tucatnyi kérdésre. 

A Katona József Könyvtár ebben az eszten
dőben negyedszer kínált hasznos ismeretszerzési 
lehetőséget a víz világnapja alkalmából a gyere
keknek. A Csepptől az óceánig játékra szóló fel
hívásunkhoz évről évre többen kapcsolódtak. Míg 
2006-ban 124 csoportban 372 gyerek volt a ját
szótársunk, 2009-ben 252 csoport - köztük 11 
határon túli csapat - regisztrációját fogadtuk. 

Bár négy esztendő nem túl hosszú idő, több 
változtatás történt a játék lebonyolításában. Fo
lyamatosan tapasztaltuk, hogy a kisebb gyere
kek is szívesen részt vesznek a búvárkodásban, 
ezért 2009-ben Cseppecske címmel külön fel
adatsor készült számukra. A Cseppecske 12 
cseppje alapjában hasonlított a nagyobbak fejtö
rőihez, de játékosabbra terveztük, és egyszerűb
ben kereshető információkra épült. Ugyanakkor 
valamennyi korosztálynál számítottunk a gyere
kek kíváncsiságára, nyitottságára, és persze fan
táziájára. 

A részt vevő csapatok életkori megoszlása 

Könyvtár i L e v e l e z ő / l a p • 2 0 0 9 . ápr i l is • 5 



A prog ramok 5%-a k iá l l í t á s , 22%-a 
internetes játék, vetélkedő, 37%-a internetes 
szolgáltatások bemutatása, 13%-a előadás, be
szélgetés volt, valamint 23%-ban egyéb ese
ményre is sor került a könyvtárosok ötletessé
gét, kreativitását dicsérve. Az Internet Fiesta a 
kezdetektől elsősorban a felnőtt korosztályt 
célozta meg, hiszen számukra még ma is na
gyon fontos az internet lehetőségeinek népsze
rűsítése. Kiemelt szempont a kisiskolások értő 
internethasználatra szoktatása is. Ezt a szán
dékunkat az érdeklődők vissza is igazolták, 
mivel a résztvevők 40%-a a felnőtt (18-65 év), 
15%-a a nagyi (65 év felett), 12%-a a tini (14-
18 év) és 33%-a a kölyök (14 évesig) korosz
tályt képviselte. 

A javasolt témák közül a legtöbb rendez
vény a Virtuális könyvtár - virtuális szolgál
tatások témakörben (42%) volt. A Könyvtárak 
az e-tanulásért témakörben szerveződött az ese
mények 34%-a. A Könyvtárakból az ügyfél
kapun át tematikában is sok hasznos tudniva
lót mutattak meg a könyvtárosok. 

A programok aránya megyénként 

A víz világnapja alkalmából újra meghirde
tett Csepptől az óceánig internetes ismeretter
jesztőjátékra, amely ebben az évben a legkiseb
beknek szóló Cseppecskével is kibővült, minden 
eddiginél többen jelentkeztek. Ismét kiemelkedő 
volt a kiskunfélegyházi iskolai könyvtárak össze
fogása, ahonnan a legtöbb csapat vett részt a 
játékban. Az olvasásra, internetes ismeretszer
zésre épülő feladatsorokra, amelyeket ezúttal is 
Koleszár Márta ötleteinek köszönhettek a játé
kosok, nagyon sok jó megfejtést küldtek a gye
rekek. 

A 2009. év új kezdeményezése volt, hogy 
azokat a kismamákat is internetes játékra hívo
gattuk, akik az elmúlt hónapokban babájukkal, 
kisgyermekükkel együtt lettek a könyvtárak rend
szeres látogatói. A Játék a mamáknak, meglepi 
a babáknak kérdéseinek megválaszolásához a 
kicsiknek és kicsikről szóló könyvek és honla
pok ismeretére volt szükség. Első alkalommal 
máris félszázán küldték el válaszaikat, a legügye
sebbek telitalálattal. 

Idei szlogenünk, a „Légy otthon az e-világ-
ban, hogy boldogulj e világban!" minden kor
osztálynak szólt. A résztvevők száma országo
san már a programok látogatottságának 75%-os 
regisztrálása után elérte a tavalyi érdeklődési 

S o m o g y 

1% 

Budapes t 

18% 

4 • Könyvtár i L e v e l e z ő / l a p • 2 0 0 9 ápri l is 

szintet. A 25 ezer fő minden bizonnyal tovább 
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Az idei év újdonsága volt az is, hogy a csa
patok a fiesta központi honlapján történő regiszt
rációval jelezhették részvételi szándékukat, és itt 
kellett rögzíteniük a benevezési feladat megol
dását is. Bár a gyakorlott internetezők gyakran 
találkozhatnak regisztrációs felületekkel, ezek 
pontos, figyelmes kitöltése még a felnőtteknek 
sem sikerül mindig. 

A csepptől az óceánig történő barangolás 
ezúttal is egy bevezető feladattal indult. A tit
kosírás megfejtése után egy vizes élőhelyhez 
kötődő állatról szóló tréfás névcsúfoló szerkesz
tése várt a csapatokra. íme 
egy kis ízelítő a sokféle 
szellemes mondatból: 

Balatoni angolna álma 
válna valóra, ha Tihanyban 
a visszhangnak magyar 
hangja ő volna: ezért ez az 
angolna egyfolytában han
golna. 

Gém, nem vagy te kém, 
hisz a kanalad sem fém! 

Hosszú lábú szürke gém, úgy álldogálsz, mint 
egy rém! 

Káka tövén költ a ruca, ruházatod igen fura! 
Lapát farkú barna hód, van-e neked hódolód? 
Megszólalt a tavi béka: találkozgat Sanyi s Réka! 
Mi vagyunk a keszegek, akik sosem betegek! 
Nagy bajuszos törpeharcsa, kifogott a vízből 

Marcsa! 
Púpos hátú dévérkeszeg, este halpaprikást eszek! 
Szárcsa, lába mint a tárcsa! 
Színes fejű tőkés réce, úszólábbal sosem érsz 

be! 
Törpeharcsa pörge bajsza kunkorodik jobbra, 

balra. 
Vízipók, humoros vagy csudamód! 
Március 23-án, déli 12 órakor az Internet 

Fiesta honlapján megjelent a két feladatsor. A 
feladványok összeállításánál a választott témá
nak, a vizek világának sokoldalú bemutatására 
törekedtünk. így a Marék Veronika honlapján 
szereplő „Felhő, felhő..." kezdetű tréfától a 
Kortyolgató címet kapott, hazai ásványvizeket 
bemutató fejtörőig sokféle feladattal találkoztak 
a gyerekek. A csapatok magánhangzók és más
salhangzók ügyes párosításával halfajok, mintás 
szótagok rendezésével szitakötők nevét találták 
ki. „Fellapozták" a NaTúra Kódexet, a hazai 
nemzeti parkok tanösvényén „sétálgatva" pedig 

számos természeti értékre bukkanhattak. 
Az internetes források mellett szükség volt a 

nyomtatott dokumentumokra is. Turistatérképe
ket böngészve a Bükk és a Börzsöny forrásai 
után kutattak, egy-egy madárcsőrről, csinos láb
ról, tollbóbitáról, esetleg kunkorodó farkacská
ról pedig a legtöbben precízen megállapították a 
tulajdonos nevét. 

„Mit gondoltok, mit tanulhatnak a békák egy 
jó iskolában?" - szólt a következő kérdés. S 
bizony alapos kétéltűismeret kellett a szellemes, 
találó tantárgyak kitalálásához: 

nvelvedzés breki-tesi iszapdagasztás 

aszfalton átkelés ebihalnevelés önvédelemi alapok 

békabalett gólyaészlelés ragadós nyelvtan 

békakórus gólyaismeret szépségápolás 

brekegéstan Időjárás-előrej elzés területismeret 

A vízparti kellemes hangulat megteremtésé
hez Markó Béla: Gólyaiskola című verse is hoz
zájárult, amihez kitűnő illusztrációk érkeztek. 
Ebben az évben is több csoporttól kaptunk szá
mítógéppel készített rajzot. 

A Gyergyói Természetjárók illusztrációja 
A Csepptől az óceánig és a Cseppecske fel

adatainak megoldására egy hét állt a gyerekek 
rendelkezésére. Ezután Ajkától Újszászig azon 
izgulhattak a vizek barátai, hogy vajon szerepel-
e majd nevük a díjazott csapatok között, ami a 
fiesta.kjmk.hu honlapon olvasható. 

Reméljük, hogy a közelgő nyári szünidő alatt 
sok játszótársunknak a valóságban is lesz alkal
ma felfedezni egy-egy kacsaúsztató, tiszta vizű 
hegyi patak vagy keréknyomban kialakult tócsa 
csodavilágát. 

Koleszár Márta 
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Internet Fiesta a kaposvári 
Megyei és Városi 

Könyvtárban 

Az Internet Fiesta rendezvénysorozatot immár 
tíz éve szervezik meg szerte az országban. A 
kaposvári Megyei és Városi Könyvtár is évek 
óta részt vesz ebben a kezdeményezésben, amely
nek célja az internet népszerűsítése. Ebben az 
évben igyekeztünk minél több korosztály bevo
násával érdekes, játékos programokat szervezni, 
azzal a nem titkolt szándékkal, hogy a könyvtá
rak világhálón való megjelenését, lehetőségeit, 
fontosságát is bemutassuk az érdeklődőknek és 
a leendő olvasóknak. 2009-ben a kiemelt téma
körök a következők voltak: 

- Könyvtárakból az Ügyfélkapun át 
- Virtuális könyvtár - virtuális szolgáltatások 
- Könyvtárak az e-tanulásért 
Könyvtárunk mindhárom témakörben szer

vezett programokat kicsiknek és nagyoknak egy
aránt. Honlapunkon egy linken keresztül lehe

tett megtalálni az összes fiestás rendezvényt 
(www.mvkkvar.hu/internetfiesta.php). A helyi 
sajtóban, rádióban is hirdettük a programokat. 
Felvettük a kapcsolatot a megye többi könyvtá
rával, javasolva az együttműködést. Könyvtárunk 
kölcsönzőpultjánál egy kivetítőn folyamatosan 
hirdettük a programokat. Hasznos volt számunk
ra a központilag kiosztott szóróanyag, plakát és 
a tollak, kulcstartók is, melyeket a jutalmazások 
során tudtunk felhasználni. 

Március 23-án, kedden interaktív műveltségi 
vetélkedőt szerveztünk általános iskolák három
fős csapatai részére. A vetélkedőn hat kaposvári 
iskola vett részt. Kilenc órától délután egyig 
minden órában egy-egy feladatot tettünk fel hon
lapunkra, megadva egy weblapcímet, amelyen 
meghatározott információkat kellett felkutatni. 
Igyekeztünk úgy összeállítani a feladatokat, hogy 
olyan hasznos oldalakra navigáljuk el a tanuló
kat, amelyeket később tanulmányaikhoz is fel
használhatnak, például a Petőfi Irodalmi Múze
um, a NAVA, az Olvasni jó, a FSZEK és a 
National Geographic Kids oldalára. A pedagó
gusok is örültek ennek a lehetőségnek, hiszen az 
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oktatás szempontjából is sok hasznos informáci
óval gyarapodott a résztvevők tudása. 

Kedden egy hasonló műveltségi vetélkedőt 
szerveztünk felnőttek részére, azzal a céllal, hogy 
felkeltsük a résztvevők érdeklődését a virtuális 
könyvtárak és a virtuális szolgáltatások iránt. Ki
csit féltünk attól, hogy túl kevesen fognak ér
deklődést mutatni e vetélkedő iránt, ennek elle
nére sikeres volt a program. 

A Megyei és Városi Könyvtár honlapján sza
vazást indítottunk a hét elejétől: kedvenc költő
re, íróra és könyvre szavazhattak a vállalkozó 
kedvűek. Nagy sikere volt a szintén a honlapon 
közzétett Net-totónak is, amely 13+1 vicces, 
internettel kapcsolatos kérdésre várt választ. Több 
mint hatvan jelentkező töltötte ki ezt a totót a 
hét folyamán, s mivel ilyen sikeresnek bizonyult 
ez a játék, a folytatását is tervezzük újabb és 
újabb kérdésekkel. Igyekszünk ennek kapcsán 
bemutatni könyvtárunk szolgáltatásait, illetve a 
kaposvári kistérséghez tartozó könyvtárakat is. 

gjj£gg ***•<• ******* «*•*> 

A gyermekek számára így netelek én cím
mel rajzpályázatot hirdettünk, mert kíváncsiak 
voltunk arra, mit jelent a mai gyerekeknek a 
számítógép, milyen lehetőségeket látnak az 
internetben. Hat kaposvári általános iskola húsz 
tanulójának pályamunkájából szerveztünk ki
állítást könyvtárunk gyermekkönyvtárában. A 
díjazott rajzokat beszkenneltük és honlapun
kon is elérhetővé tettük az érdeklődők számá
ra. Csütörtökön adatbázis-bemutatót tartottunk 
két alkalommal, először A virtuális könyvtár 

címmel, majd Közérdekű információk az 
interneten címmel. Egyik lelkes kolléganőnk 
kivetítő segítségével mutatta^be az érdeklő
dőknek, hogy mire jó az internet a játékon, 
levelezésen és chatelésen kívül. 

M á r c i u s 2 8 - á n , s z o m b a t o n i n g y e n e s 
internetezési lehetőséget biztosítottunk azok
nak az olvasóknak, akik egy kérdőívet ki
töltöttek. Ezzel az volt a célunk, hogy meg
ismerjük az olvasók könyvtárunkban való 
internetezésének indokait, internethasználati 
szokásaikat. A kérdőívet kitöltő legfiatalabb 
olvasó 19, a legidősebb 51 éves volt. Nyolc
van százalékuk részt vett már valamilyen 
számítástechnikai oktatásban. 

A megkérdezettek felének nincs otthon 
internetelérési lehetősége. Nyolcvan száza
lékuk a könyvtárban, ötven százalékuk ott
hon, harminc pedig a munkahelyén vagy ok
tatási intézményben tudja használni a világ
hálót. A válaszokból az is kiderült, hogy a 
megkérdezettek kilencven százaléka elekt
ronikus levelezésre, fele hírek böngészésé
re, negyven százalékuk pedig kommuniká
ciós céllal használ ja könyvtárunkban az 
internetet. Mindössze a kérdőív kitöltőinek 
húsz százaléka nyilatkozott úgy, hogy kuta
tási célból internetezik nálunk. A megkér
dezettek majdnem fele hetente többször is 
betér könyvtárunkba internetezni, ötven szá
zalék azért, mert otthon nincs lehetőségük 
erre, harminc pedig azért, mert olyan adat
bázisokhoz férhet hozzá nálunk, amelyek
hez otthonról nem. Minden megkérdezett ol
vasónak segít a világháló a tanulásban, ki
lencven százalékuknál a családtagok is hasz
nálják ezt a lehetőséget. A válaszadók egyi
ke sem saját laptoppal érkezett hozzánk. A 
vizsgálat nem reprezentatív, de hozzávető
l eges képe t mu ta t a k ö n y v t á r b a j á r ó k 
internetezési szokásairól. 

Köszönjük az Informatikai és Könyvtári 
Szövetség segítségét, ötleteit, a promóciós 
anyagoka t , va lamin t az In te rne t F ies ta 
prorambizottságának a folyamatos tájékoz
tatást és kapcsolattartást. 

Hasznos volt számunkra ez a hét, mert bebi
zonyíthattuk: van helyünk napjaink interaktív 
világában is! 

Sándorné Milbacher Kinga 
rendezvényszervező 
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Internet Fiesta 
a kazincbarcikai 

Egressy Béni Könyvtár, 
Kulturális és Sport központban 

és a Kazincbarcikai Kistérségben 
2009. 03. 23 - 2009. 03. 31. 

Könyvtárunk 2007-ben csatlakozott először a 
könyvtári Internet Fiesta országos rendezvény
sorozathoz. Azóta minden évben kiemelt rendez
vényeink között szerepel a Fiesta. 
. Ahhoz, hogy beszámolónk pontos legyen, el

kerülhetetlen intézményünk könyvtári részlegé
nek rövid bemutatása. 

Az elmúlt néhány év sok változást hozott a 
könyvtár egyébként is mozgalmas életébe. 
Könyvtárunk egyidős Kazincbarcika várossal, 
ebben az évben ünnepeljük a város és a könyv
tár 55 éves fennállását. 1981-től, az országban 
az elsők között, összevonták a városi könyvtárat 
a művelődési házzal. Ez az intézmény Egressy 
Béni Művelődési Központ és Könyvtár néven 
működött, egészen 2008. január 31-éig. 2008. 
február l-jétől Kazincbarcika Város Önkormány
zata létrehozta az Egressy Béni Könyvtár, Kul
turális és Sport Központ nevű intézményt, mely
nek neve is mutatja, hogy egy újabb intézmény
egységet csatoltak a meglévőhöz, a sportközpon
tot. Ezt megelőzően azonban mindkét intézmény
ben jelentős, 42 százalékos létszámleépítést kel
lett végrehajtani, mely a könyvtári szakalkalma
zottak számát tizennégyről kilencre csökkentet
te. A könyvtár 2007 januárjától szolgáltató 
könyvtárként működteti a Kazincbarcikai Kis
térségben a mozgókönyvtári ellátás letéti formá
ját. Pozitívumként említhető, hogy minden tele
pülés szerződésben vállalta a könyvtár befoga

dására alkalmas épület fenntartását és alkalma
zott biztosítását. 2009-től összesen 25 település 
vesz részt a mozgókönyvtári szolgáltatásban. A 
könyvtár gyermek- és felnőttrészlege külön épü
letben működik: A gyermekrészleget 2008-ban 
el kellett költöztetni a város egyik általános is
kolájába, a régi helyhez képest egyharmad terü
letre. 

A könyvtár erősségei: 
- Felkészült szakembergárda 
- Szakmai önállóság az intézményen belül 
- Jó kapcsolat a helyi oktatási intézmények

kel, iskolai könyvtárosokkal, a Kistérségi Tár
sulással, a helyi médiával és a város civil szer
vezeteivel 

- Jól működő mozgókönyvtári szolgáltatás 
- Elégedett használók 
- Jó számítástechnikai és technikai ellátott

ság 
- Számítástechnikailag jól felszerelt kiste

lepülési szolgáltatóhelyek 
- Jól kihasználható, nagy terek a művelő

dési házban és a sportcsarnokban 
- 25 településen szolgáltatóhelyek működ

tetése, eltérő nyitvatartási napokkal 
- Mozgókönyvtári normatíva adta bizton

ság 

A könyvtár gyengeségei: 
- Intézményen belül közös kisegítő sze

mélyzet 
- Nincs rendszergazda 
- Távolság a két részleg között 
- A felnőttrészlegben csak 6 internetes 

számítógép a használók részére 
- A gyermekrészlegben csak 2 internetes 

számítógép a használók részére 
- A gyermekrészleg kevés gyerek egyide

jű befogadására alkalmas (max. 20) 
- Egyenetlen információáramlás a 25 te

lepülés és a szolgáltató könyvtár között 
- Esetenként túlterhelt kollégák 
- Zsúfolt felnőttrészleg 

Veszélyek: 
- Amortizálódó számítógépek 
- Csökkenő költségvetés és mozgókönyvtári 

normatíva 
- Gyakran kell igazodni a művelődési ház ren

dezvényeihez 
- Időigényes a 25 település gyakori bejárása 
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oktatás szempontjából is sok hasznos informáci
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Lehetőségek: 

- Közcélú foglalkoztatás lehetősége 
- Külső rendszergazda megbízása 
- Telekommunikációs eszközök kihasználása 
- Mozgókönyvtári normatívából új számító

gépek vásárlása 
- A gyermekrészleg új helyre költöztetése 
- A kistelepülések folyamatos felzárkóztatása 
- A kistelepülési általános iskolákkal való 

együttműködés 

Előkészítés 

2009 januárjában már elkezdtünk gondolkod
ni, milyen programokat is szervezhetnénk az 
Internet Fiesta idejére. Már ekkor eldöntöt
tük, hogy a lehető legtöbb kis te lepülési 
szolgáltatóhelyet is bekapcsoljuk a rendez
vénysorozatba. Természetesen először azt 
kellett átgondolnunk, pontosan hány telepü
lést is fogunk megszólítani. Ennek eldönté
sé re s z á m b a v e t t ü k , m e l y e k azok a 
szolgáltatóhelyek, ahol kettőnél több számí
tógépen lehet használni az internetet. Sze
rencsés helyzetben voltak azon községek, 
ahol az iskolai könyvtár és a te lepülési 
könyvtár összevontan működik, és ráadásul 
még az iskola épületében van. Az ilyen 
helyekre gyermekprogramokat terveztünk a 
délelőtti órákra. Egyeztetnünk kellett azt is, 
mennyire felszerelt az iskola számítógépek
kel, van-e külön számítástechnikai oktató
terem, informatika tanár. Már ekkor bevon
tunk a munkába néhány kistelepülési kollé
gát, elsősorban azokat, akik főállásban vég
zik munkájukat," és szakképzettséggel ren

delkeznek. Minden településre levelet írtunk 
a könyvtárosnak, a polgármesternek, a jegy
zőnek és egyes helyeken az iskolaigazgatónak. 
Természetesen a levelezés mellett kihasználtunk 
más kommunikációs csatornákat is, mint példá
ul a telefont és az emailt. 

Megjegyzendő azonban, hogy néhány kis
településen a részmunkaidős hivatali alkal
mazott olyan mérhetetlen odaadással és lel
kesedéssel fogja össze a te lepülésen élő 
gyermekeket , hogy annak el lenére, hogy 
csak két számítógép van a szolgáltatóhelyen, 
ilyen településeket is bevontunk a program
ba. Kánóban példának okáért az egész falu
ban kb. húsz 14 év alatti gyermek él, nincs 
iskola, nincs óvoda, a társadalmi élet a 
könyvtáros által szervezett rendezvényeken 
és a könyvtárban zajlik. 

Intézményünknek állandó rovata van a ka
zincbarcikai helyi újságban, mely három
négy hetente jelenik meg. Ebben az újság
ban már februárban közzétettünk egy felhí
vást a márciusban megrendezésre kerülő 
könyvtári Internet Fiestáról, mely felhívást 
az intézmény honlapján is megjelentettük. 

10 • Könyvtár i L e v e l e z ő / l a p • 2 0 0 9 . ápr i l is 

Március elején jutot tunk el a programok 
konkretizálásáig. Különös hangsúlyt fektettünk 
a hangzatos és figyelemfelkeltő címekre. Erre az 
időszakra már nagyjából összeállítottuk a 
programokat, tudtuk, hamarosan regisztrálnunk 
is kell az országos honlapon. Minden programnak 
megvolt a címe, a tervezett helyszíne, és 
megjelöltük a résztvevők körét. A kiválasztott 
településekkel sikerült is egyeztetnünk az 
időpontokat és a részletes tudnivalókat. Összesen 
tizenegy településen készültünk megszervezni az 
Internet Fiestát, természetesen e mellett még 
Kazincbarcikán, mindkét könyvtári telephelyen. 

Kijelöltük a felelősöket is. Két-három fős 
csoportokat alakítottunk, figyelembe véve a kap
csolatrendszert és természetesen azt, ki milyen 
területen mit tud a legjobban el látni . A 
gyermekkönyvtárosok kapták a gyermekprogra
mok résztvevőinek megszervezését. Kazincbar
cikán párhuzamosan folytak a programok a fel
nőtt- és a gyermekkönyvtárban. Gyermekek ré
szére, kölyök és tini korosztályban csak délelőtti 
időpontokra szerveztünk foglalkozásokat. Az 
általános iskolákkal való kapcsolattartást a gyer

mekkönyvtárban dolgozó kolléganők fogták 
össze, hiszen ők egyébként is folyamatos kap
csolatban vannak a város általános iskolai peda
gógusaival. A felnőttkönyvtárból két kolléganő 
kezdte szervezni a középiskolások, a felnőtt és a 
nagyi korosztály részére a programokat. Követ
kező lépésként megkezdtük a partnerek felkere
sését. Potenciális partnereink voltak a kazinc
barcikai általános iskolák és középiskolák, a 
kazincbarcikai civil szervezetek, a kistelepülé
sek könyvtári alkalmazottai, polgármesterei, 
könyvtárosai és iskolaigazgatói, és természete
sen a helyi televízió, rádió és sajtó képviselői. A 
fentieken kívül megkerestünk néhány olyan hasz
nálót, aki részt vett már a könyvtárunk által szer
vezett, húszórás internetes tanfolyamon. Több, a 
városban működő civil szervezettel és klubbal 
régi, jó kapcsolatot ápol a könyvtár, szívesen 
jönnek hozzánk tagjaik rendezvényekre. 

Minden programhoz készítettünk meghívót, 
egységes szerkezetben, három változatban, be
tétlapos formában: külön a felnőttrészleg, külön 
a gyermekrészleg és külön a mozgókönyvtár 
programjaihoz. A médiával való kapcsolattartás 
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Lehetőségek: 

- Közcélú foglalkoztatás lehetősége 
- Külső rendszergazda megbízása 
- Telekommunikációs eszközök kihasználása 
- Mozgókönyvtári normatívából új számító

gépek vásárlása 
- A gyermekrészleg új helyre költöztetése 
- A kistelepülések folyamatos felzárkóztatása 
- A kistelepülési általános iskolákkal való 

együttműködés 

Előkészítés 

2009 januárjában már elkezdtünk gondolkod
ni, milyen programokat is szervezhetnénk az 
Internet Fiesta idejére. Már ekkor eldöntöt
tük, hogy a lehető legtöbb kis te lepülési 
szolgáltatóhelyet is bekapcsoljuk a rendez
vénysorozatba. Természetesen először azt 
kellett átgondolnunk, pontosan hány telepü
lést is fogunk megszólítani. Ennek eldönté
sé re s z á m b a v e t t ü k , m e l y e k azok a 
szolgáltatóhelyek, ahol kettőnél több számí
tógépen lehet használni az internetet. Sze
rencsés helyzetben voltak azon községek, 
ahol az iskolai könyvtár és a te lepülési 
könyvtár összevontan működik, és ráadásul 
még az iskola épületében van. Az ilyen 
helyekre gyermekprogramokat terveztünk a 
délelőtti órákra. Egyeztetnünk kellett azt is, 
mennyire felszerelt az iskola számítógépek
kel, van-e külön számítástechnikai oktató
terem, informatika tanár. Már ekkor bevon
tunk a munkába néhány kistelepülési kollé
gát, elsősorban azokat, akik főállásban vég
zik munkájukat," és szakképzettséggel ren

delkeznek. Minden településre levelet írtunk 
a könyvtárosnak, a polgármesternek, a jegy
zőnek és egyes helyeken az iskolaigazgatónak. 
Természetesen a levelezés mellett kihasználtunk 
más kommunikációs csatornákat is, mint példá
ul a telefont és az emailt. 

Megjegyzendő azonban, hogy néhány kis
településen a részmunkaidős hivatali alkal
mazott olyan mérhetetlen odaadással és lel
kesedéssel fogja össze a te lepülésen élő 
gyermekeket , hogy annak el lenére, hogy 
csak két számítógép van a szolgáltatóhelyen, 
ilyen településeket is bevontunk a program
ba. Kánóban példának okáért az egész falu
ban kb. húsz 14 év alatti gyermek él, nincs 
iskola, nincs óvoda, a társadalmi élet a 
könyvtáros által szervezett rendezvényeken 
és a könyvtárban zajlik. 

Intézményünknek állandó rovata van a ka
zincbarcikai helyi újságban, mely három
négy hetente jelenik meg. Ebben az újság
ban már februárban közzétettünk egy felhí
vást a márciusban megrendezésre kerülő 
könyvtári Internet Fiestáról, mely felhívást 
az intézmény honlapján is megjelentettük. 
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Március elején jutot tunk el a programok 
konkretizálásáig. Különös hangsúlyt fektettünk 
a hangzatos és figyelemfelkeltő címekre. Erre az 
időszakra már nagyjából összeállítottuk a 
programokat, tudtuk, hamarosan regisztrálnunk 
is kell az országos honlapon. Minden programnak 
megvolt a címe, a tervezett helyszíne, és 
megjelöltük a résztvevők körét. A kiválasztott 
településekkel sikerült is egyeztetnünk az 
időpontokat és a részletes tudnivalókat. Összesen 
tizenegy településen készültünk megszervezni az 
Internet Fiestát, természetesen e mellett még 
Kazincbarcikán, mindkét könyvtári telephelyen. 

Kijelöltük a felelősöket is. Két-három fős 
csoportokat alakítottunk, figyelembe véve a kap
csolatrendszert és természetesen azt, ki milyen 
területen mit tud a legjobban el látni . A 
gyermekkönyvtárosok kapták a gyermekprogra
mok résztvevőinek megszervezését. Kazincbar
cikán párhuzamosan folytak a programok a fel
nőtt- és a gyermekkönyvtárban. Gyermekek ré
szére, kölyök és tini korosztályban csak délelőtti 
időpontokra szerveztünk foglalkozásokat. Az 
általános iskolákkal való kapcsolattartást a gyer

mekkönyvtárban dolgozó kolléganők fogták 
össze, hiszen ők egyébként is folyamatos kap
csolatban vannak a város általános iskolai peda
gógusaival. A felnőttkönyvtárból két kolléganő 
kezdte szervezni a középiskolások, a felnőtt és a 
nagyi korosztály részére a programokat. Követ
kező lépésként megkezdtük a partnerek felkere
sését. Potenciális partnereink voltak a kazinc
barcikai általános iskolák és középiskolák, a 
kazincbarcikai civil szervezetek, a kistelepülé
sek könyvtári alkalmazottai, polgármesterei, 
könyvtárosai és iskolaigazgatói, és természete
sen a helyi televízió, rádió és sajtó képviselői. A 
fentieken kívül megkerestünk néhány olyan hasz
nálót, aki részt vett már a könyvtárunk által szer
vezett, húszórás internetes tanfolyamon. Több, a 
városban működő civil szervezettel és klubbal 
régi, jó kapcsolatot ápol a könyvtár, szívesen 
jönnek hozzánk tagjaik rendezvényekre. 

Minden programhoz készítettünk meghívót, 
egységes szerkezetben, három változatban, be
tétlapos formában: külön a felnőttrészleg, külön 
a gyermekrészleg és külön a mozgókönyvtár 
programjaihoz. A médiával való kapcsolattartás 
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felelőse a könyvtárvezető volt. Kijelöltük, me
lyik foglalkozást ki tartja majd. Megbeszéltük a 
tennivalókat azon kistelepülési kollégákkal, akik 
elvállalták a szolgáltatóhelyen a rendezvény le
bonyolítását. A többi településre mi látogattunk 
el, mi vezettük le a programokat. 

Megvalósítás 
Az interneten történt regisztráció után elkészí
tettük az összes propagandaanyagot. A progra
mokról szórólapok is születtek, melyeket a 
könyvtár kölcsönzőpultján illetve az intézmény 
információs pultján helyeztünk el. Pontos prog
ramajánló került internetes honlapunkra, és pla
kát formájában eljuttattuk minden általános és 
középiskolába, valamint a kis települési 
szolgáltatóhelyekre. A városban működő hat kö
zépiskolából három hamarosan jelezte is, hogy 
bizonyos programokon részt kívánnak venni. A 
meghívókat eljuttattuk a városi televízióhoz, új
sághoz és a kistérségi rádióhoz. A média hama
rosan jelentkezett is nálunk, a könyvtárvezetőt a 
fiesta hetén behívták a televízióhoz beszélgetés
re, és riportra a rádióhoz. A televízió képújság
jában egész héten futott a programajánló, a rádi
óban pedig minden nap bemondták az aktuális 
programokat. A fiesta ideje alatt a könyvtár be
járatánál elhelyezett paravánon a napi aktuális 
és a teljes programot plakát hirdette. 

Elkészültek a forgatókönyvek, a gyerekek 
részére kisebb ajándékok. Ezeken kívül minden 
foglalkozáshoz összeállítottunk egy linkajánlót, 
amit minden résztvevő magával vihetett. 

Az Internet Fiesta c. rendezvénysorozatához 
csatlakozott kistelepülések: Bánhorváti, Berente, 
Dédestapolcsány, Dövény, Izsófalva, Kánó, 
Kurityán, Ormosbánya, Sajógalgóc, Sajóivánka, 
Trizs, Vadna. 

A nagy érdeklődésre való tekintettel Kazinc
barcikán több programot meg kellett dupláznunk, 
mert a pedagógusok jelezték, szeretnének másik 
osztállyal is ellátogatni a könyvtárba. 
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Tapasztalatok és az Internet 
Fiesta hatása 
Egy-egy jól sikerült program után a peda
gógusok kérésére általános iskolások köré
ben megismétel tük a foglalkozásokat . A 
kistelepülési általános iskolák pedagógusai 
kérték, hogy részükre is tartsunk ilyen jel
legű foglalkozásokat . Az Internet Fiesta 
ideje alatt rendkívül pozitív hozzáállással 
találkoztunk mind a kazincbarcikai általá
nos iskolák, pedagógusok mind a kistelepü
lési helyszínek részéről. Könyvtárunk egyéb
ként is jó kapcsolatot ápol az oktatási intéz
ményekkel, de azt gondoljuk, hogy a fiesta 
programjai még szorosabbá tették ezt a kap
csolatot. A kistelepülési könyvtárak és álta
lános iskolák részéről több kérés érkezett, 
hogy látogassunk gyakrabban hozzájuk ilyen 
jel legű programokkal is. 

Molekné Körösi Beatrix 

könyvtárvezető, Egressy Béni Könyvtár, Kultu
rális és Sport Központ 
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Közhírré tétetik 

A nagy könyvelhagyó nap 

Az egyéves Veszíts el egy könyvet! akcióról és a 
hozzá kapcsolódó nagy könyvelhagyó napról 
talán már minden könyvtáros hallott, sőt, sokan 
be is kapcsolódtak, azonban az - egyébként 
meglehetősen prózai - okot, hogy miért éppen 
március 25-én kezdődött a játék, kevesen tudják. 

Kezdjük hát a beszámolót ezzel a kevésbé 
érdekes, ám kétségkívül exkluzív információval. 
Az ok: a 2008-as Internet Fiesta programjait az 
orosházi Justh Zsigmond Városi Könyvtárban 
ezzel a játékkal kívántuk nyitni. És mivel már
cius 24-ére esett húsvéthétfő, a Veszíts el egy 
könyvet! 2008. március 25-én, kedden indult. Én 
szóltam, hogy nem lesz izgalmas. 

Az azt követő esztendő történéseit néhány 
sorban felsorolni reménytelen vállalkozás lenne, 
az érdeklődőknek ezúton is javaslom megtekin
teni a játék kronológiáját (http://www.dipity.com/  
justhvk/Vesz_ts_el_egy_k_nyvet/list), ahol nem 
csak a legérdekesebb elveszítések kaptak helyet 
időrendben, hanem a játékról beszámoló újság
cikkek is. Szorítkozzunk most csak azokra az 
eseményekre, melyek közvetlenül is érintik a 
nagy könyvelhagyó napot. 

2008 novemberében rendezték meg a Műcsar
nokban a Mecénás napot, melyen a Summa 
Artium alapítvány szervezésében kulturális ár
verést is rendeztek tizenkét projekt kikiáltásával. 
Az egyik meghívott projekt a Veszíts el! volt, és 
ha azt írom, „nagyon népszerűnek bizonyult a 
játék", még csak nem is túloztam: magasan a 
legtöbb, összesen kilenc szponzort kapott az öt
let, a főtámogató pedig a Magyar Telekom lett a 
felajánlott 950 ezer forintjával (ht tp: / /  
www.summa-artium.hu/content/index.php/34). 
Noha a cikk megírásának pillanatában a Summa 
Artiumnak még nem sikerült begyűjtenie min
den felajánlást, ez nem akadályozott meg ben
nünket abban, hogy végre megvalósítsuk, meg
valósíttassuk egyéves álmunkat, és a játékhoz 
méltó honlapra cseréljük addigi fórumunkat. 

Pénz (vagyis ígéret a pénzre) már volt, immár 
csak kivitelezőket kellett találnunk. Rövid ke

resgélés után az út a megoldáshoz az MKE FITT 
Szekciójának levelezőlistáján keresztül vezetett. 
Egy itt közzétett kérésünk nyomán kapcsolatba 
kerültünk az akkor már tesztüzemben működő 
Könyvtárportál (http://konyvtar.hu/) készítőivel. 
A portál céljait már ismertük, és azok tökélete
sen illeszkedtek a játék céljaihoz: egy on-line 
közösségi tér létrehozása, ahol a könyvtárhasz
nálók úgy oszthatják meg egymással olvasmány
élményeiket, hogy egy kattintással közeli s távo
labbi könyvtárak gyűjteményében is böngészget
hetnek. Márpedig az elmúlt egy év során szám
talan hozzászólás volt a játékban, amikor az il
lető csak azt sajnálta: a földrajzi távolságok miatt 
az adott könyvet biztos nem fogja megtalálni. A 
Könyvtárportál egyik - a játék szempontjából -
legeredetibb húzása éppen ez volt: a rendszer az 
érdeklődőnek egy kattintás után megmutatja, 
hogy mely közeli könyvtárakból kölcsönözhető 
ki az elveszített könyv. Sőt, a könyvekhez kap
csolódóan a portál más részein is megjelenik, ha 
elveszítettek belőle a játék során, a játékban részt 
vevők profilján pedig látszik, ők milyen köny
vekkel szálltak be. A Könyvtárportálnak hála az 
olvasásnépszerűsítő akciónk és a könyvtárak 
végre egymásra találhattak. 

A portál fejlesztői sok egyéb mellett rugal
masak voltak a határidőt illetően is. Mivel a játék 
- a már ismert okok miatt - március 25-én ün
nepelte első születésnapját, arra gondoltunk, egy 
új honlap remek ajándék lehetne mindenkinek, 
aki veszített már el könyvet, vagy később fog 
elveszíteni. Elképzeléseinket megosztottuk a 
konyvtar.hu készítőivel, akik egy „egyszerűbb", 
azaz még nem teljes oldal elindítását már bizto
san tudták ígérni erre a napra. 

A nagy könyvelhagyó nap ötlete ekkor vető
dött fel. Egyrészt azért, mert ez már egy közel 
egyéves tervünk volt, aminek megszervezését sok 
játékos is szorgalmazta, másrészt pedig azért is, 
mert az nyilvánvaló volt, hogy egy évforduló és 
az új honlap indítása önmagában még nem fogja 
felkelteni a sajtó - és így a közvélemény - ér
deklődését. 

A nagy könyvelhagyó nap szervezése három 
síkon zajlott, de köszönhetően az egy év tapasz-
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felelőse a könyvtárvezető volt. Kijelöltük, me
lyik foglalkozást ki tartja majd. Megbeszéltük a 
tennivalókat azon kistelepülési kollégákkal, akik 
elvállalták a szolgáltatóhelyen a rendezvény le
bonyolítását. A többi településre mi látogattunk 
el, mi vezettük le a programokat. 

Megvalósítás 
Az interneten történt regisztráció után elkészí
tettük az összes propagandaanyagot. A progra
mokról szórólapok is születtek, melyeket a 
könyvtár kölcsönzőpultján illetve az intézmény 
információs pultján helyeztünk el. Pontos prog
ramajánló került internetes honlapunkra, és pla
kát formájában eljuttattuk minden általános és 
középiskolába, valamint a kis települési 
szolgáltatóhelyekre. A városban működő hat kö
zépiskolából három hamarosan jelezte is, hogy 
bizonyos programokon részt kívánnak venni. A 
meghívókat eljuttattuk a városi televízióhoz, új
sághoz és a kistérségi rádióhoz. A média hama
rosan jelentkezett is nálunk, a könyvtárvezetőt a 
fiesta hetén behívták a televízióhoz beszélgetés
re, és riportra a rádióhoz. A televízió képújság
jában egész héten futott a programajánló, a rádi
óban pedig minden nap bemondták az aktuális 
programokat. A fiesta ideje alatt a könyvtár be
járatánál elhelyezett paravánon a napi aktuális 
és a teljes programot plakát hirdette. 

Elkészültek a forgatókönyvek, a gyerekek 
részére kisebb ajándékok. Ezeken kívül minden 
foglalkozáshoz összeállítottunk egy linkajánlót, 
amit minden résztvevő magával vihetett. 

Az Internet Fiesta c. rendezvénysorozatához 
csatlakozott kistelepülések: Bánhorváti, Berente, 
Dédestapolcsány, Dövény, Izsófalva, Kánó, 
Kurityán, Ormosbánya, Sajógalgóc, Sajóivánka, 
Trizs, Vadna. 

A nagy érdeklődésre való tekintettel Kazinc
barcikán több programot meg kellett dupláznunk, 
mert a pedagógusok jelezték, szeretnének másik 
osztállyal is ellátogatni a könyvtárba. 
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Tapasztalatok és az Internet 
Fiesta hatása 
Egy-egy jól sikerült program után a peda
gógusok kérésére általános iskolások köré
ben megismétel tük a foglalkozásokat . A 
kistelepülési általános iskolák pedagógusai 
kérték, hogy részükre is tartsunk ilyen jel
legű foglalkozásokat . Az Internet Fiesta 
ideje alatt rendkívül pozitív hozzáállással 
találkoztunk mind a kazincbarcikai általá
nos iskolák, pedagógusok mind a kistelepü
lési helyszínek részéről. Könyvtárunk egyéb
ként is jó kapcsolatot ápol az oktatási intéz
ményekkel, de azt gondoljuk, hogy a fiesta 
programjai még szorosabbá tették ezt a kap
csolatot. A kistelepülési könyvtárak és álta
lános iskolák részéről több kérés érkezett, 
hogy látogassunk gyakrabban hozzájuk ilyen 
jel legű programokkal is. 

Molekné Körösi Beatrix 

könyvtárvezető, Egressy Béni Könyvtár, Kultu
rális és Sport Központ 

1 2 • Könyvtár i L e v e l e z ő / l a p • 2 0 0 9 . ápri l is 

Közhírré tétetik 

A nagy könyvelhagyó nap 

Az egyéves Veszíts el egy könyvet! akcióról és a 
hozzá kapcsolódó nagy könyvelhagyó napról 
talán már minden könyvtáros hallott, sőt, sokan 
be is kapcsolódtak, azonban az - egyébként 
meglehetősen prózai - okot, hogy miért éppen 
március 25-én kezdődött a játék, kevesen tudják. 

Kezdjük hát a beszámolót ezzel a kevésbé 
érdekes, ám kétségkívül exkluzív információval. 
Az ok: a 2008-as Internet Fiesta programjait az 
orosházi Justh Zsigmond Városi Könyvtárban 
ezzel a játékkal kívántuk nyitni. És mivel már
cius 24-ére esett húsvéthétfő, a Veszíts el egy 
könyvet! 2008. március 25-én, kedden indult. Én 
szóltam, hogy nem lesz izgalmas. 

Az azt követő esztendő történéseit néhány 
sorban felsorolni reménytelen vállalkozás lenne, 
az érdeklődőknek ezúton is javaslom megtekin
teni a játék kronológiáját (http://www.dipity.com/  
justhvk/Vesz_ts_el_egy_k_nyvet/list), ahol nem 
csak a legérdekesebb elveszítések kaptak helyet 
időrendben, hanem a játékról beszámoló újság
cikkek is. Szorítkozzunk most csak azokra az 
eseményekre, melyek közvetlenül is érintik a 
nagy könyvelhagyó napot. 

2008 novemberében rendezték meg a Műcsar
nokban a Mecénás napot, melyen a Summa 
Artium alapítvány szervezésében kulturális ár
verést is rendeztek tizenkét projekt kikiáltásával. 
Az egyik meghívott projekt a Veszíts el! volt, és 
ha azt írom, „nagyon népszerűnek bizonyult a 
játék", még csak nem is túloztam: magasan a 
legtöbb, összesen kilenc szponzort kapott az öt
let, a főtámogató pedig a Magyar Telekom lett a 
felajánlott 950 ezer forintjával (ht tp: / /  
www.summa-artium.hu/content/index.php/34). 
Noha a cikk megírásának pillanatában a Summa 
Artiumnak még nem sikerült begyűjtenie min
den felajánlást, ez nem akadályozott meg ben
nünket abban, hogy végre megvalósítsuk, meg
valósíttassuk egyéves álmunkat, és a játékhoz 
méltó honlapra cseréljük addigi fórumunkat. 

Pénz (vagyis ígéret a pénzre) már volt, immár 
csak kivitelezőket kellett találnunk. Rövid ke

resgélés után az út a megoldáshoz az MKE FITT 
Szekciójának levelezőlistáján keresztül vezetett. 
Egy itt közzétett kérésünk nyomán kapcsolatba 
kerültünk az akkor már tesztüzemben működő 
Könyvtárportál (http://konyvtar.hu/) készítőivel. 
A portál céljait már ismertük, és azok tökélete
sen illeszkedtek a játék céljaihoz: egy on-line 
közösségi tér létrehozása, ahol a könyvtárhasz
nálók úgy oszthatják meg egymással olvasmány
élményeiket, hogy egy kattintással közeli s távo
labbi könyvtárak gyűjteményében is böngészget
hetnek. Márpedig az elmúlt egy év során szám
talan hozzászólás volt a játékban, amikor az il
lető csak azt sajnálta: a földrajzi távolságok miatt 
az adott könyvet biztos nem fogja megtalálni. A 
Könyvtárportál egyik - a játék szempontjából -
legeredetibb húzása éppen ez volt: a rendszer az 
érdeklődőnek egy kattintás után megmutatja, 
hogy mely közeli könyvtárakból kölcsönözhető 
ki az elveszített könyv. Sőt, a könyvekhez kap
csolódóan a portál más részein is megjelenik, ha 
elveszítettek belőle a játék során, a játékban részt 
vevők profilján pedig látszik, ők milyen köny
vekkel szálltak be. A Könyvtárportálnak hála az 
olvasásnépszerűsítő akciónk és a könyvtárak 
végre egymásra találhattak. 

A portál fejlesztői sok egyéb mellett rugal
masak voltak a határidőt illetően is. Mivel a játék 
- a már ismert okok miatt - március 25-én ün
nepelte első születésnapját, arra gondoltunk, egy 
új honlap remek ajándék lehetne mindenkinek, 
aki veszített már el könyvet, vagy később fog 
elveszíteni. Elképzeléseinket megosztottuk a 
konyvtar.hu készítőivel, akik egy „egyszerűbb", 
azaz még nem teljes oldal elindítását már bizto
san tudták ígérni erre a napra. 

A nagy könyvelhagyó nap ötlete ekkor vető
dött fel. Egyrészt azért, mert ez már egy közel 
egyéves tervünk volt, aminek megszervezését sok 
játékos is szorgalmazta, másrészt pedig azért is, 
mert az nyilvánvaló volt, hogy egy évforduló és 
az új honlap indítása önmagában még nem fogja 
felkelteni a sajtó - és így a közvélemény - ér
deklődését. 

A nagy könyvelhagyó nap szervezése három 
síkon zajlott, de köszönhetően az egy év tapasz-
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talatainak és az ez idő alatt szerzett kapcsolatok
nak, már sokkal könnyebb dolgunk volt. Először 
is kérnünk kellett dedikált könyveket. Ennek 
bevallottan marketing okai voltak, hiszen azt már 
a játék indulása is bebizonyította, hogy egy olyan 
akció, melyhez többek között Kiss Ottó, Vámos 
Miklós, Závada Pál vagy Mácsai Pál (mind
annyian már másodszor) adja a nevét, az hiteles 
a játszani vágyók szemében, és érdekes a sajtó 
számára. Másodszor fel kellett vennünk a kap
csolatot a tévék, rádiók, újságok munkatársaival. 
Mivel a játék első évében sokan és sok helyről 
érdeklődtek a játékról és mi minden újságíró 
elérhetőségét gondosan megőriztük, végre nem 
csak úgy küldözgettük céltalanul a különböző 
szerkesztőségekbe a könyveihagyó nap sajtóanya
gát (persze azért erre is volt példa), hanem sze
mélyesen, barátként tudtuk őket megszólítani. 
Harmadszor pedig - mert szerettük volna orszá
gos méretű akcióval ünnepelni az országos játé
kot - segítséget kértünk - a könyvtáraktól. A 
Kataliston írtunk egy felhívást a játékról, mely
ben arra kértük a kollégákat, kapcsolódjanak be 
a szervezésbe. Március 25-éig összesen húsz 
könyvtár jelezte segítségét, köszönhetően első
sorban a Könyvtárostanárok Egyesületének, 
amelynek tagjai mind levelezőlistájukon, mind 
blogjukon közzétették a felhívást. A könyvtárak 
nem csak könyvek elveszítésével segítettek, de 
népszerűsítették is a játékot plakátokkal és a helyi 
sajtónak adott nyilatkozatokkal. A később a 
Katalistra küldött köszönőlevelünk tehát nem 
csak egy kötelező gesztus volt: őszintén hálásak 
vagyunk a kollégáknak az együttműködésért. 

A nagy könyvelhagyó napon 249 könyv ve
szett el, a portálnak a könyvelhagyó nap utáni 
napokban pedig mintegy négyezer látogatója volt. 
A legtöbb elveszítéssel persze valószínűleg a 
könyvtáros kollégák büszkélkedhettek, de sok 
magánszemély is kedvet kapott a játékhoz. A 
nagy érdeklődésben alighanem szerepet játszha
tott az is, hogy az egyik támogató - a Concorde 
csoport - vezetői Jaksity Györggyel az élen saját 
maguk is veszítettek el könyvet, amit sajtóköz
lemény formájában is tudattak mindenkivel. Ez 
a segítség talán még többet ért, mint a felajánlott 
pénz. 

Országos médiumok sora hirdette meg már 
napokkal korábban az eseményt, és - vagy 
telefonos érdeklődés után, vagy az MTI-n ke
resztül - országos médiumok sora írt róla az azt 
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követő napokban. És nem csak a könyveihagyó 
napról, nem csak a játékról, de ezzel együtt egy 
kitűnő új honlapról és a könyvtárak összefogásáról 
is. Már ezért megérte. 

A könyvelhagyó nap eseményeibe bekapcsoló
dott könyvtárak: 

- Arany János Általános Iskola és Gimnázium 
könyvtára, Budapest; 

- Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közmű
velődési Szakmai Tanácsadó és Szolgáltató Intézet 
Könyvtára, Kecskemét; 

- Baktay Ervin Gimnázium és Vízügyi Szakkö
zépiskola könyvtára, Dunaharaszti; 

- Baranya Megyei Önkormányzat Nagy László 
Gimnáziuma, Szakközép- és Szakiskolája, Komló; 

- Bárdos Lajos Altalános Iskola, Dunakeszi; 
- Bólyi könyvtár; 
- Budai Nagy Antal Gimnázium, Budapest; 
- Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló 

Gimnáziuma, Debrecen; 
- Fejér György Városi Könyvtár, Keszthely; 
- Gothard Jenő Általános Iskola, Szombathely; 
- Gyergyószentmiklósi könyvtár; 
- Hermán Ottó Gimnázium, Miskolc 
- Justh Zsigmond Városi Könyvtár, Orosháza; 
- Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályavá

lasztási Tanácsadó Intézet, Budapest; 
- Mogyoróssy János Városi Könyvtár, Gyula; 
- Pest Megyei Könyvtár, Szentendre; 
- Radó Antal Könyvtár és Művelődési Köz

pont, Mór; 
- Somogyi-könyvtár, Szeged; 
- Széchenyi István Gimnázium, Pécs; 
- Tótkomlósi könyvtár. 

Buzai Csaba 
Justh Zsigmod Városi Könyvtár, Orosháza 
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Szemle 

Adatok, kezdeményezések, 
reflexiók a hazai cigányság 

integrációs esélyeiről 
(Hídszerepek. Cigány integrációs 

kérdések - könyvbemutató)* 

Az Országgyűlés 2008. tavaszi ülésszakában 
tárgyalta a kormány jelentését (J/4722.), mely a 
Magyar Köztársaság területén élő nemzeti és 
etnikai kisebbségek helyzetét tekinti át a 2005 
februárja és 2007 februárja közötti időszakban. 
A legégetőbb problémák érzékeltetése céljából 
hadd idézzem a fenti dokumentum néhány meg
állapítását: „A foglalkoztatott cigányok 70 szá
zaléka segéd- vagy betanított munkás, 22 száza
léka szakmunkás, s csupán 8 százaléka dolgozik 
ún. fehérgalléros munkakörben vagy egyenruhás 
testület tagjaként [...] A háztartások 82 százalé
kának jövedelme nem éri el a KSH által kiszámí
tott létminimumot, és alapvető szükségleteit csak 
részben tudja kielégíteni. A cigány háztartások 
56 százaléka a lakosság alsó jövedelmi tizedé
hez tartozik. E családoknak még a táplálkozása 
sem kielégítő." 

A helyzetkép lesújtó. Ráadásul ugyanezeket 
a kijelentéseket olvashatjuk a kormány két évvel 
korábbi, 2003. február és 2005. február közötti 
időszakot ismertető jelentésében is. 

A most bemutatásra kerülő kötet - Hídszere
pek. Cigány integrációs kérdések (szerk. Nagy 
Attila, Péterfi Rita Bp. OSZK-Gondolat 2008) -
két alaptétele szerint a társadalom legnagyobb 
összetartó ereje a kultúra, illetve a jó példák 
tudatos felmutatásával használhatunk a legtöb
bet. Vagyis a mai magyar társadalomban a mo
bilitás elsődleges csatornája az iskolarendszer, 
az óvodától az egyetemig. 

A magyar kormány korábbi, a 2003. február 
és 2005. február közötti időszakot felölelő jelen
tése (J/92.) részletesen foglalkozott a cigányság 
óvodáztatási problémáival, illetőleg a roma fia-

NEMZETI TÉKA 

talok iskolai végzettségének kérdéskörével. Ha 
megengedik, röviden idézném a beszámoló ide
vágó megállapításait: „Óvodába országosan a 
gyermekek 88 százaléka jár, míg a cigány gyer
mekeknek kevesebb, mint a fele. Igaz ugyan, hogy 
a 20-24 éves cigány fiatalok 82,5 százaléka el
végezte az általános iskola nyolc osztályát, de 
nagy részük csak később, mint a nem roma kor
társaik. 1993 és 2003 között emelkedett az értel
mifogyatékosnak minősített és ennek alapján ki
segítőiskolába vagy osztályba utalt cigány gyer
mekek száma. Középiskolába országosan a gye
rekek 73 százaléka, míg a cigány gyerekeknek 
kb. egyötöde jut be. Országosan 2001-ben a 18 
évesek 54,5 százaléka érettségizett, a cigány fi
atalok 20-24 éves korcsoportjában ez az arány 
2002-ben csupán 5 százalékos. Még szembetű
nőbb az egyetemre vagy főiskolára járó cigány 
hallgatók eltérő aránya: míg országosan a 18— 
20 évesek 40 százaléka, addig a cigány 20-24 
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talatainak és az ez idő alatt szerzett kapcsolatok
nak, már sokkal könnyebb dolgunk volt. Először 
is kérnünk kellett dedikált könyveket. Ennek 
bevallottan marketing okai voltak, hiszen azt már 
a játék indulása is bebizonyította, hogy egy olyan 
akció, melyhez többek között Kiss Ottó, Vámos 
Miklós, Závada Pál vagy Mácsai Pál (mind
annyian már másodszor) adja a nevét, az hiteles 
a játszani vágyók szemében, és érdekes a sajtó 
számára. Másodszor fel kellett vennünk a kap
csolatot a tévék, rádiók, újságok munkatársaival. 
Mivel a játék első évében sokan és sok helyről 
érdeklődtek a játékról és mi minden újságíró 
elérhetőségét gondosan megőriztük, végre nem 
csak úgy küldözgettük céltalanul a különböző 
szerkesztőségekbe a könyveihagyó nap sajtóanya
gát (persze azért erre is volt példa), hanem sze
mélyesen, barátként tudtuk őket megszólítani. 
Harmadszor pedig - mert szerettük volna orszá
gos méretű akcióval ünnepelni az országos játé
kot - segítséget kértünk - a könyvtáraktól. A 
Kataliston írtunk egy felhívást a játékról, mely
ben arra kértük a kollégákat, kapcsolódjanak be 
a szervezésbe. Március 25-éig összesen húsz 
könyvtár jelezte segítségét, köszönhetően első
sorban a Könyvtárostanárok Egyesületének, 
amelynek tagjai mind levelezőlistájukon, mind 
blogjukon közzétették a felhívást. A könyvtárak 
nem csak könyvek elveszítésével segítettek, de 
népszerűsítették is a játékot plakátokkal és a helyi 
sajtónak adott nyilatkozatokkal. A később a 
Katalistra küldött köszönőlevelünk tehát nem 
csak egy kötelező gesztus volt: őszintén hálásak 
vagyunk a kollégáknak az együttműködésért. 

A nagy könyvelhagyó napon 249 könyv ve
szett el, a portálnak a könyvelhagyó nap utáni 
napokban pedig mintegy négyezer látogatója volt. 
A legtöbb elveszítéssel persze valószínűleg a 
könyvtáros kollégák büszkélkedhettek, de sok 
magánszemély is kedvet kapott a játékhoz. A 
nagy érdeklődésben alighanem szerepet játszha
tott az is, hogy az egyik támogató - a Concorde 
csoport - vezetői Jaksity Györggyel az élen saját 
maguk is veszítettek el könyvet, amit sajtóköz
lemény formájában is tudattak mindenkivel. Ez 
a segítség talán még többet ért, mint a felajánlott 
pénz. 

Országos médiumok sora hirdette meg már 
napokkal korábban az eseményt, és - vagy 
telefonos érdeklődés után, vagy az MTI-n ke
resztül - országos médiumok sora írt róla az azt 
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követő napokban. És nem csak a könyveihagyó 
napról, nem csak a játékról, de ezzel együtt egy 
kitűnő új honlapról és a könyvtárak összefogásáról 
is. Már ezért megérte. 

A könyvelhagyó nap eseményeibe bekapcsoló
dott könyvtárak: 

- Arany János Általános Iskola és Gimnázium 
könyvtára, Budapest; 

- Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közmű
velődési Szakmai Tanácsadó és Szolgáltató Intézet 
Könyvtára, Kecskemét; 

- Baktay Ervin Gimnázium és Vízügyi Szakkö
zépiskola könyvtára, Dunaharaszti; 

- Baranya Megyei Önkormányzat Nagy László 
Gimnáziuma, Szakközép- és Szakiskolája, Komló; 

- Bárdos Lajos Altalános Iskola, Dunakeszi; 
- Bólyi könyvtár; 
- Budai Nagy Antal Gimnázium, Budapest; 
- Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló 

Gimnáziuma, Debrecen; 
- Fejér György Városi Könyvtár, Keszthely; 
- Gothard Jenő Általános Iskola, Szombathely; 
- Gyergyószentmiklósi könyvtár; 
- Hermán Ottó Gimnázium, Miskolc 
- Justh Zsigmond Városi Könyvtár, Orosháza; 
- Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályavá

lasztási Tanácsadó Intézet, Budapest; 
- Mogyoróssy János Városi Könyvtár, Gyula; 
- Pest Megyei Könyvtár, Szentendre; 
- Radó Antal Könyvtár és Művelődési Köz

pont, Mór; 
- Somogyi-könyvtár, Szeged; 
- Széchenyi István Gimnázium, Pécs; 
- Tótkomlósi könyvtár. 

Buzai Csaba 
Justh Zsigmod Városi Könyvtár, Orosháza 
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Szemle 

Adatok, kezdeményezések, 
reflexiók a hazai cigányság 

integrációs esélyeiről 
(Hídszerepek. Cigány integrációs 

kérdések - könyvbemutató)* 

Az Országgyűlés 2008. tavaszi ülésszakában 
tárgyalta a kormány jelentését (J/4722.), mely a 
Magyar Köztársaság területén élő nemzeti és 
etnikai kisebbségek helyzetét tekinti át a 2005 
februárja és 2007 februárja közötti időszakban. 
A legégetőbb problémák érzékeltetése céljából 
hadd idézzem a fenti dokumentum néhány meg
állapítását: „A foglalkoztatott cigányok 70 szá
zaléka segéd- vagy betanított munkás, 22 száza
léka szakmunkás, s csupán 8 százaléka dolgozik 
ún. fehérgalléros munkakörben vagy egyenruhás 
testület tagjaként [...] A háztartások 82 százalé
kának jövedelme nem éri el a KSH által kiszámí
tott létminimumot, és alapvető szükségleteit csak 
részben tudja kielégíteni. A cigány háztartások 
56 százaléka a lakosság alsó jövedelmi tizedé
hez tartozik. E családoknak még a táplálkozása 
sem kielégítő." 

A helyzetkép lesújtó. Ráadásul ugyanezeket 
a kijelentéseket olvashatjuk a kormány két évvel 
korábbi, 2003. február és 2005. február közötti 
időszakot ismertető jelentésében is. 

A most bemutatásra kerülő kötet - Hídszere
pek. Cigány integrációs kérdések (szerk. Nagy 
Attila, Péterfi Rita Bp. OSZK-Gondolat 2008) -
két alaptétele szerint a társadalom legnagyobb 
összetartó ereje a kultúra, illetve a jó példák 
tudatos felmutatásával használhatunk a legtöb
bet. Vagyis a mai magyar társadalomban a mo
bilitás elsődleges csatornája az iskolarendszer, 
az óvodától az egyetemig. 

A magyar kormány korábbi, a 2003. február 
és 2005. február közötti időszakot felölelő jelen
tése (J/92.) részletesen foglalkozott a cigányság 
óvodáztatási problémáival, illetőleg a roma fia-

NEMZETI TÉKA 

talok iskolai végzettségének kérdéskörével. Ha 
megengedik, röviden idézném a beszámoló ide
vágó megállapításait: „Óvodába országosan a 
gyermekek 88 százaléka jár, míg a cigány gyer
mekeknek kevesebb, mint a fele. Igaz ugyan, hogy 
a 20-24 éves cigány fiatalok 82,5 százaléka el
végezte az általános iskola nyolc osztályát, de 
nagy részük csak később, mint a nem roma kor
társaik. 1993 és 2003 között emelkedett az értel
mifogyatékosnak minősített és ennek alapján ki
segítőiskolába vagy osztályba utalt cigány gyer
mekek száma. Középiskolába országosan a gye
rekek 73 százaléka, míg a cigány gyerekeknek 
kb. egyötöde jut be. Országosan 2001-ben a 18 
évesek 54,5 százaléka érettségizett, a cigány fi
atalok 20-24 éves korcsoportjában ez az arány 
2002-ben csupán 5 százalékos. Még szembetű
nőbb az egyetemre vagy főiskolára járó cigány 
hallgatók eltérő aránya: míg országosan a 18— 
20 évesek 40 százaléka, addig a cigány 20-24 
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éveseknek mindössze 1,2 százaléka. Elsősorban 
azok a családok képesek gyermekeiket taníttatni, 
akiknek jövedelmi szintje a szegénységi küszöb 
felett van. A jövőben a társadalom legszegényebb 
és leginkább kirekesztett csoportját képezi majd 
a cigánygyerekeknek az általános iskolát el nem 
végző egyötöde, az általános iskolát késve el
végző második ötöde, és az a további 40-50 
százalék, amely az általános iskola elvégzése után 
nem tanul tovább, vagy beiratkozik a középisko
lába, de lemorzsolódik." 

A fentiekben idézett, a parlament által elfo
gadott hivatalos jelentés tehát tökéletesen alátá
masztja a Hídszerepek című kötet szerkesztői
nek álláspontját. A most kézbe vehető kötet azon
ban további segítséget nyújt a szakembereknek, 
szakpolitikusoknak, hogy még pontosabban ért
sék, értsük, az anyagi erőforrásokon túl milyen 
alapvető feltételei vannak a magyarországi ci
gányság integrációjának. A tanulmányokból vi
lágossá válik, hogy az iskolarendszeren belüli 
sikeres előrejutás elsődleges zálogát a kibocsátó 
családok jelentik. A családi szokás- és értékrend 
alakulását a média mellett jelentősen befolyásol
hatják az egyházak, a közművelődési, kiemelten 
a könyvtári intézmények rendszere, az önkor
mányzatok és a civil szervezetek egész hálózata. 
Mások mellett például a Nagycsaládosok Orszá
gos Egyesülete. Célravezetőnek tűnik tehát a 
gyerekek mellett/előtt a szülők megszólítása. 

A kiváló tanulmányokat tartalmazó kötet egyik 
legfelemelőbb olvasmánya számomra a 
Collegium Martineum tíz évét mutatja be. Ezt a 
középiskolai tehetséggondozó kollégiumot 1996 
szeptemberében hozták létre a Pécs melletti 
Mánfán. Alapítói, Lankó yózse/alsószentmártoni 
p lébános , Lothar Weiss, a németországi 
paderborni érsekség cigány lelkésze, Derdák 
Tibor szociológus, a pécsi Amrita OBK Egyesü
let, az alsószentmártoni Római Katolikus Egy
házközség, a Pécs Egyházmegyei Katolikus 
Caritas és a witteni St. Martin Caritas, azért 
hozták létre az intézményt, hogy támogatást 
nyújtsanak tehetséges, de hátrányos helyzetű, 
főként cigány fiataloknak az érettségi megszer
zéséhez. A Collegium Martineum Magyarország 
egyetlen olyan intézménye volt, mely a hátrá
nyos helyzetű roma gyerekek integrált középis
kolai oktatásának feltételeit képes volt biztosíta
ni. Fennállásának 11 éve alatt a kiemelten köz
célú feladatokat ellátó intézmény több mint 170 

diák útját egyengette, segítve tanulmányaikat, be
illeszkedésüket. A volt kollégisták fele sikeres 
érettségi vizsgát tett, negyede pedig főiskolán
egyetemen folytatja tanulmányait, a többiek java 
része szintén továbbtanult, valamilyen szakma 
elsajátítását választva. E mostani könyvbemuta
tó kapcsán nem kerülhetjük meg azt a kérdést, 
miért kellett megszűnnie a Col legium 
Martineumnak? De fogalmazzuk meg ugyanezt 
általánosabban és pozitív módon: Képesek-e a 
roma integráció ügye iránt elkötelezett szakem
berek és szakpolitikusok összegyűjteni az eddigi 
több száz magyarországi program közül a legsi
keresebbeket, hogy azok eredményeit és hibáit 
elemezve, a mainál sokkal hatékonyabbá tegyék 
a cigányság integrációját? 

Az Állami Számvevőszék (ÁSZ) 2008. áp
rilis 30-án tette közzé összegző, helyzetfeltáró 
tanulmányát A magyarországi cigányság hely
zetének javítására és felemelkedésére a rend
szerváltás óta fordított támogatások mértéke 
és hatékonysága címmel. Az ÁSZ által készí
tett összegzés meglehetősen összetett képet 
mutat a magyarországi cigányság- integráció
jával kapcsolatos kormányzati programok, ál
lami és EU-s támogatások tekintetében: „A 
cigányság életkörülményeit objektíven bemu
tató átfogó helyzetértékelés sem a 90-es évek 
elején, sem azóta nem készült. 1993 óta adat
védelmi jogokra hivatkozással hivatalos adat
felvételt a kisebbségekről nem lehet készíteni. 
Megfelelően részletezett és kis változásokat is 
mérni képes információ híján nem lehet pon
tosan számszerűsíteni a cigányság helyzetében 
a rendszerváltás óta vagy annál rövidebb idő
szakban bekövetkezett változásokat. Követke
zésképpen a cigányság életkörülményeinek ja
vítását szolgáló támogatások hatékonyságát a 
közgazdasági elemzés hagyományos eszközei
vel nem lehet megítélni. A támogatások ered
ményességének számszerűsítéséhez szükséges 
objektív adatok hiánya miatt a támogatások 
hatékonyságát csak közvetett módon lehetett 
vizsgálni." 

Az ÁSZ számításai szerint (a nyomon kö
vethető számok alapján) mintegy 14 milli
árd forintot költött az állam nevesítetten 
roma célokra. Ez elsősorban különböző, a 
kisebbségi önkormányzati intézményekhez 
kötődő támogatásokat, a cigány kultúrával 
kapcsolatos támogatásokat jelent, ahol egy-
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értelmű, hogy roma célokat és a cigány né
pességhez tartozó embereket szolgálta ez a pénz. 

Nagyobb összeg, mintegy 106 milliárd forint 
pedig az úgynevezett közvetett támogatásokon 
keresztül jutott el - vagy nem jutott el - a roma 
lakosság különböző rétegeihez. így pl. a külön
böző foglalkoztatási programokon, oktatási prog
ramokon, normatív támogatásokon keresztül. 
Nincs benne ezekben a számításokban az a pénz, 
amelyet egy roma származású ember ugyanolyan 
jogon kap meg, mint egy nem roma származású: 
pl. családi pótlék, szociális segély stb. Tehát 
összességében 1996 és 2006 között a magyar 
állam mintegy 120 milliárd forintot költött a 
magyarországi cigányság felemelésére, támoga
tására, egyszóval integrációjára. 

Mindebből következik, hogy szükség van a 
cigányság helyzetét feltáró, átfogó kutatásokra, 
olyanokra, mint amilyet e kötet szerzői is végez
tek. Egyet tudunk érteni abban is az ÁSZ szak
értőivel, hogy szakítani kell azzal a gyakorlattal, 
amely nem hajlandó mérni, hogy valóban elér
keztek-e a támogatások a romákhoz. Erre külön
böző, nemzetközileg elfogadott módszerek létez
nek. Véleményem szerint enélkül valódi roma 
integrációs programok nem működhetnek a jö
vőben. 

Az egész támogatási rendszert sokkal átlátha
tóbbá kell tenni, hogy követhető és számon kér
hető legyen, vajon a támogatásra szánt összegek 
valóban a roma lakosság érdekében hasznosul
tak-e. 

Zárógondolatként ki szeretném emelni, hogy 
ez a könyv számos sikeres program ismertetésé
vel, bizonyos adatsorok összegzésével és egyes 
jó gyakorlatok bemutatásával valódi válaszokat 
tartalmaz az ÁSZ szakemberei által felvetett 
kérdésekre. 

Hazánk lakosságának jelentős, növekvő ará
nyú része (6-7%), minden bizonnyal - jelentős 
mértékben halmozottan hátrányos helyzetű -
cigány származású honfitársunk. Az utóbbi évek
ben, hónapokban a téma - részben a média be
folyása miatt is - erős érzelmi töltéssel, nehez-
teléssel, kriminalizálódott összefüggésben jele
nik meg. A helyzet érzékelhető javulását kizáró
lag a konfliktusok, a feladatok sokoldalú, tárgy
szerű, segítőkész bemutatása, a botrányokat nem 
leplező, de inkább a jó példákat kiemelő, azokat 
terjesztő megközelítés szolgálhatja. A túlfűtött 
érzelmek helyett fokozott és kölcsönös együtt-

„Elmúlt a nap, ki-ki hazafelé. Az emeletes ház előt
ti kukából arcig húzott sapkában anya és fia ke
nyeret válogat. A mesemondóversenyen díjazott fiú 
és a könyvtáros szeme ismerősen összevillan. Az
tán rezzenéstelen arccal az ég felé néz egyik is, má
sik is..." 

működési készségre, intellektuális találé
konyságra , megújuló konf l ik tusmegoldó 
stratégiákra van szükség. 

Hangsúlyozni kívánom, hogy össznemzeti 
kérdésről, kikerülhetetlen feladatról van szó. 
Pártpolitikától távolságot tartó, ideológiailag 
kiegyensúlyozott, a problémára koncentráló, 
higgadt elemzésre, tárgyalásmódra kell töre
kednünk. Hatalmas intellektuális és anyagi 
veszteséget xjelent az ország minden polgára 
számára az az évente ismétlődően tízezres 
nagyságrendű cigány és nem cigány fiatal, aki 
szakképzettség megszerzése nélkül hagyja el 
az iskolarendszert. Vagyis nagy valószínűség
gel munkanélküliként kezdi és folytatja életét. 

Ékes Ilona 

* A kötetet Ékes Ilona képviselő, az Or
szággyűlés Emberi jogi, kisebbségi, civil- és 
vallásügyi bizottságának tagja mutatta be 2009. 
január 21-én az Országos Széchényi Könyv
tárban. 

(Hídszerepek (Cigány integrációs kérdések) 
Szerk.: Nagy Attila, Péterfi Rita, Bp. OSZK -
Gondolat Kiadó 2008. 308. p.) 

Könyvtár i L e v e l e z ő / l a p • 2 0 0 9 . ápr i l is • 1 7 



éveseknek mindössze 1,2 százaléka. Elsősorban 
azok a családok képesek gyermekeiket taníttatni, 
akiknek jövedelmi szintje a szegénységi küszöb 
felett van. A jövőben a társadalom legszegényebb 
és leginkább kirekesztett csoportját képezi majd 
a cigánygyerekeknek az általános iskolát el nem 
végző egyötöde, az általános iskolát késve el
végző második ötöde, és az a további 40-50 
százalék, amely az általános iskola elvégzése után 
nem tanul tovább, vagy beiratkozik a középisko
lába, de lemorzsolódik." 

A fentiekben idézett, a parlament által elfo
gadott hivatalos jelentés tehát tökéletesen alátá
masztja a Hídszerepek című kötet szerkesztői
nek álláspontját. A most kézbe vehető kötet azon
ban további segítséget nyújt a szakembereknek, 
szakpolitikusoknak, hogy még pontosabban ért
sék, értsük, az anyagi erőforrásokon túl milyen 
alapvető feltételei vannak a magyarországi ci
gányság integrációjának. A tanulmányokból vi
lágossá válik, hogy az iskolarendszeren belüli 
sikeres előrejutás elsődleges zálogát a kibocsátó 
családok jelentik. A családi szokás- és értékrend 
alakulását a média mellett jelentősen befolyásol
hatják az egyházak, a közművelődési, kiemelten 
a könyvtári intézmények rendszere, az önkor
mányzatok és a civil szervezetek egész hálózata. 
Mások mellett például a Nagycsaládosok Orszá
gos Egyesülete. Célravezetőnek tűnik tehát a 
gyerekek mellett/előtt a szülők megszólítása. 

A kiváló tanulmányokat tartalmazó kötet egyik 
legfelemelőbb olvasmánya számomra a 
Collegium Martineum tíz évét mutatja be. Ezt a 
középiskolai tehetséggondozó kollégiumot 1996 
szeptemberében hozták létre a Pécs melletti 
Mánfán. Alapítói, Lankó yózse/alsószentmártoni 
p lébános , Lothar Weiss, a németországi 
paderborni érsekség cigány lelkésze, Derdák 
Tibor szociológus, a pécsi Amrita OBK Egyesü
let, az alsószentmártoni Római Katolikus Egy
házközség, a Pécs Egyházmegyei Katolikus 
Caritas és a witteni St. Martin Caritas, azért 
hozták létre az intézményt, hogy támogatást 
nyújtsanak tehetséges, de hátrányos helyzetű, 
főként cigány fiataloknak az érettségi megszer
zéséhez. A Collegium Martineum Magyarország 
egyetlen olyan intézménye volt, mely a hátrá
nyos helyzetű roma gyerekek integrált középis
kolai oktatásának feltételeit képes volt biztosíta
ni. Fennállásának 11 éve alatt a kiemelten köz
célú feladatokat ellátó intézmény több mint 170 

diák útját egyengette, segítve tanulmányaikat, be
illeszkedésüket. A volt kollégisták fele sikeres 
érettségi vizsgát tett, negyede pedig főiskolán
egyetemen folytatja tanulmányait, a többiek java 
része szintén továbbtanult, valamilyen szakma 
elsajátítását választva. E mostani könyvbemuta
tó kapcsán nem kerülhetjük meg azt a kérdést, 
miért kellett megszűnnie a Col legium 
Martineumnak? De fogalmazzuk meg ugyanezt 
általánosabban és pozitív módon: Képesek-e a 
roma integráció ügye iránt elkötelezett szakem
berek és szakpolitikusok összegyűjteni az eddigi 
több száz magyarországi program közül a legsi
keresebbeket, hogy azok eredményeit és hibáit 
elemezve, a mainál sokkal hatékonyabbá tegyék 
a cigányság integrációját? 

Az Állami Számvevőszék (ÁSZ) 2008. áp
rilis 30-án tette közzé összegző, helyzetfeltáró 
tanulmányát A magyarországi cigányság hely
zetének javítására és felemelkedésére a rend
szerváltás óta fordított támogatások mértéke 
és hatékonysága címmel. Az ÁSZ által készí
tett összegzés meglehetősen összetett képet 
mutat a magyarországi cigányság- integráció
jával kapcsolatos kormányzati programok, ál
lami és EU-s támogatások tekintetében: „A 
cigányság életkörülményeit objektíven bemu
tató átfogó helyzetértékelés sem a 90-es évek 
elején, sem azóta nem készült. 1993 óta adat
védelmi jogokra hivatkozással hivatalos adat
felvételt a kisebbségekről nem lehet készíteni. 
Megfelelően részletezett és kis változásokat is 
mérni képes információ híján nem lehet pon
tosan számszerűsíteni a cigányság helyzetében 
a rendszerváltás óta vagy annál rövidebb idő
szakban bekövetkezett változásokat. Követke
zésképpen a cigányság életkörülményeinek ja
vítását szolgáló támogatások hatékonyságát a 
közgazdasági elemzés hagyományos eszközei
vel nem lehet megítélni. A támogatások ered
ményességének számszerűsítéséhez szükséges 
objektív adatok hiánya miatt a támogatások 
hatékonyságát csak közvetett módon lehetett 
vizsgálni." 

Az ÁSZ számításai szerint (a nyomon kö
vethető számok alapján) mintegy 14 milli
árd forintot költött az állam nevesítetten 
roma célokra. Ez elsősorban különböző, a 
kisebbségi önkormányzati intézményekhez 
kötődő támogatásokat, a cigány kultúrával 
kapcsolatos támogatásokat jelent, ahol egy-
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értelmű, hogy roma célokat és a cigány né
pességhez tartozó embereket szolgálta ez a pénz. 

Nagyobb összeg, mintegy 106 milliárd forint 
pedig az úgynevezett közvetett támogatásokon 
keresztül jutott el - vagy nem jutott el - a roma 
lakosság különböző rétegeihez. így pl. a külön
böző foglalkoztatási programokon, oktatási prog
ramokon, normatív támogatásokon keresztül. 
Nincs benne ezekben a számításokban az a pénz, 
amelyet egy roma származású ember ugyanolyan 
jogon kap meg, mint egy nem roma származású: 
pl. családi pótlék, szociális segély stb. Tehát 
összességében 1996 és 2006 között a magyar 
állam mintegy 120 milliárd forintot költött a 
magyarországi cigányság felemelésére, támoga
tására, egyszóval integrációjára. 

Mindebből következik, hogy szükség van a 
cigányság helyzetét feltáró, átfogó kutatásokra, 
olyanokra, mint amilyet e kötet szerzői is végez
tek. Egyet tudunk érteni abban is az ÁSZ szak
értőivel, hogy szakítani kell azzal a gyakorlattal, 
amely nem hajlandó mérni, hogy valóban elér
keztek-e a támogatások a romákhoz. Erre külön
böző, nemzetközileg elfogadott módszerek létez
nek. Véleményem szerint enélkül valódi roma 
integrációs programok nem működhetnek a jö
vőben. 

Az egész támogatási rendszert sokkal átlátha
tóbbá kell tenni, hogy követhető és számon kér
hető legyen, vajon a támogatásra szánt összegek 
valóban a roma lakosság érdekében hasznosul
tak-e. 

Zárógondolatként ki szeretném emelni, hogy 
ez a könyv számos sikeres program ismertetésé
vel, bizonyos adatsorok összegzésével és egyes 
jó gyakorlatok bemutatásával valódi válaszokat 
tartalmaz az ÁSZ szakemberei által felvetett 
kérdésekre. 

Hazánk lakosságának jelentős, növekvő ará
nyú része (6-7%), minden bizonnyal - jelentős 
mértékben halmozottan hátrányos helyzetű -
cigány származású honfitársunk. Az utóbbi évek
ben, hónapokban a téma - részben a média be
folyása miatt is - erős érzelmi töltéssel, nehez-
teléssel, kriminalizálódott összefüggésben jele
nik meg. A helyzet érzékelhető javulását kizáró
lag a konfliktusok, a feladatok sokoldalú, tárgy
szerű, segítőkész bemutatása, a botrányokat nem 
leplező, de inkább a jó példákat kiemelő, azokat 
terjesztő megközelítés szolgálhatja. A túlfűtött 
érzelmek helyett fokozott és kölcsönös együtt-

„Elmúlt a nap, ki-ki hazafelé. Az emeletes ház előt
ti kukából arcig húzott sapkában anya és fia ke
nyeret válogat. A mesemondóversenyen díjazott fiú 
és a könyvtáros szeme ismerősen összevillan. Az
tán rezzenéstelen arccal az ég felé néz egyik is, má
sik is..." 

működési készségre, intellektuális találé
konyságra , megújuló konf l ik tusmegoldó 
stratégiákra van szükség. 

Hangsúlyozni kívánom, hogy össznemzeti 
kérdésről, kikerülhetetlen feladatról van szó. 
Pártpolitikától távolságot tartó, ideológiailag 
kiegyensúlyozott, a problémára koncentráló, 
higgadt elemzésre, tárgyalásmódra kell töre
kednünk. Hatalmas intellektuális és anyagi 
veszteséget xjelent az ország minden polgára 
számára az az évente ismétlődően tízezres 
nagyságrendű cigány és nem cigány fiatal, aki 
szakképzettség megszerzése nélkül hagyja el 
az iskolarendszert. Vagyis nagy valószínűség
gel munkanélküliként kezdi és folytatja életét. 

Ékes Ilona 

* A kötetet Ékes Ilona képviselő, az Or
szággyűlés Emberi jogi, kisebbségi, civil- és 
vallásügyi bizottságának tagja mutatta be 2009. 
január 21-én az Országos Széchényi Könyv
tárban. 

(Hídszerepek (Cigány integrációs kérdések) 
Szerk.: Nagy Attila, Péterfi Rita, Bp. OSZK -
Gondolat Kiadó 2008. 308. p.) 
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Külhonból jelentjük 

Beszámoló könyvtárosok 
szakmai tanulmányútjáról 
norvég és izlandi 
könyvtárakban* 

Egyéb, általunk meglátogatott 
könyvtárak 

A jelenleg 340 munkatársat foglalkoztató nor
vég Nemzeti Könyvtár az oslói egyetemi könyv
tár régi (felújított és a szomszédos épületek be
vonásával kiegészített) épületében működik. 

Egy teljes délelőttöt betöltő látogatásunk az
zal kezdődött, hogy a könyvtár egy vezető mun
katársa a könyvtár történetéről és jövőképéről 
számolt be röviden, s utána mind tájékoztatásá
ban, mind a könyvtári séta során a könyvtár je
lenleg legkiemelkedőbb projektjéről, a Norvég 
Digitális Könyvtár létrehozásáról volt szó. 

Jövőképe szerint a Nemzeti Könyvtárnak a 
tudás multimédia-központjaként kell szerepelnie, 
ami a következőket jelenti: 

> legyenek egyike Európa legmodernebb és 
legizgalmasabb nemzeti könyvtárainak, 

> hozzák létre a Norvég Digitális Könyvtár 
központi magját, 

> magas színvonalú tudást és tapasztalatot 
ajánljanak, 

> működjenek közre a kultúra és a technoló
gia megértésében, 

> legyenek változásra képes intézmény. 
A Nemzeti Könyvtárnak a Norvégiáról, a nor

végokról, a norvég kultúráról szóló bármely in
formáció elsődleges forrásaként kell működnie. 

Feladatai között természetszerűen található 
meg az, hogy gyűjteményei létrehozása és meg
őrzése mellett az azokhoz történő széles körű 
hozzáférést is biztosítja. A könyvtárnak számos 
gyűjteménye van, és mindegyik használható is a 
nyilvánosság által vagy magában a könyvtárban, 
vagy interneten keresztül. Főbb gyűjtemények 
az alábbiak: 

• unikális kéziratgyűjtemények (kézzel írot
takat is beleértve 

• speciális könyvgyűjtemények 
• zenei gyűjtemények 
• rádióadások 1930-tól napjainkig 
• filmgyűjtemények 
• színházi gyűjtemények 
• jelentős térképgyűjtemény 
• poszterek 
• fényképek 
• újságok 

A könyvtárnak szintén fontos feladata a nor
vég Nemzeti Bibliográfia készítése. Ennek mun
kálatai során a könyvtár a norvég társadalomra 
vonatkozó minden információ megőrzésére és 
hozzáférhetőségének biztosítására törekszik, füg
getlenül attól, hogy az információ hogyan és 
milyen médiában jelent meg. A Nemzeti Bibli
ográfia a kulcs az információkat tartalmazó gyűj
teményekhez. A norvég kötelespéldány-törvény 
biztosítja, hogy minden, ami az országban meg
jelenik, a könyvtárba kerüljön. Feltétlenül érde
mes megemlíteni (már csak a hazai összehason
líthatóság miatt is), hogy az első ilyen törvényt 
Norvégiában 1697-ben hozták, míg a jelenleg 
hatályos törvényt (amely lefedi a média minden 
típusát, beleértve a digitális dokumentumokat is) 
1990-ben fogadták el. Az is figyelemre méltó, 
hogy a legfontosabb norvég weboldalakat 
rendszeresen mentik, és egy hosszú távú di
gitális repozitóriumban tárolják azok tartal-
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mát. Jelenleg már 40 millió dokumentum lemen
tése és tárolása történt meg. 

A Digitális Nemzeti Könyvtár 

Mivel a nemzeti könyvtár meglátogatásakor ki
emelt programunk a digitalizálás tanulmányozá
sa volt, erről hosszabban is beszámolunk. 

A már fentebb említett jövőkép és célok alap
ján a nemzeti könyvtár teljes állománya, összes 
gyűjteménye rendszeres digitalizálásába kezdett. 
A könyvtár előtt álló fő kihívás az, hogy hogyan 
használja ki a digitális repozitórium előnyeit, ho
gyan őrizze meg ebben a dokumentumokat és 
hogyan tegye azokat hozzáérhetővé oktatónak, 
hallgatónak és a teljes nyilvánosságnak. Ez kihí
vás sok tekintetben, különösen a copyrightra, a 
technikai minőségre és a terjesztés pedagógiájá
ra nézve. 

A könyvtár digitalizálási stratégiájának fő 
vonásai a következők: 

> A finanszírozástól függően a lehető legha
marabb digitalizálni kell a könyvtár összes gyűj
teményét. 

> A különféle speciális kívánságok, rendelé
sek alapján is kell digitalizálni („digitization on 
demand"). 

> Tárgyalásokat kell folytatni a kiadókkal, 
hogy minél több kiadványukat digitális formá
ban adják át. 

> Más intézmények (pl. kiadók, újságok) 
számára is működjön a könyvtár digitális archí
vumként. 

> Stratégiai partnereket kell keresni a finan
szírozáshoz és a know-how-knak, a módszerek 
megismerésének biztosításához. 

> A norvég társadalom által megbízhatónak 
elismert repozitóriumként kell működni. 

> A kulturális örökség minél nagyobb részét 
(pl. speciális search-enginek, keresők segítségé
vel) hozzáférhetővé kell tenni. 

> A jelenleg még nem szabadon felhasznál
ható dokumentumok jogtulajdonosaival tárgya
lásokat kell folytatni, hogy a legújabb könyvek, 
filmek, zenék is hozzáférhetők legyenek. 

A digitalizálási projekt méretei is említést 
érdemelnek. A könyvtár már tíz éve folytatja 
ezt a tevékenységet, s kezdetben a prioritás a 
fényképek, a hangfelvételek és az újságok mik
rofilmjeinek digitalizálása volt. 

Eredményként jelenleg a digitális gyűjtemény 
több mint 150 ezer óra rádióműsort, több mint 
300 ezer fényképet és több mint 1 millió újság
oldalt tartalmaz. Megkezdődött a könyvek digi
talizálása is, 2007-ben 25 ezer kötetet digitali
záltak. A könyvtár szerint ezek a tervekhez ké
pest igen szerény számok. A Nemzeti Könyvtár 
digitalizálási programja során a következő digi
talizálásokat kívánja teljesíteni: 

v 450 000 könyv, 
v 2 000 000 folyóirat 
v 4 700 000 újság (több mint 60 000 000 

oldala!) 
v 1 300 000 kép (fénykép és levelezőlap) 
v 60 000 poszter, 
v 200 000 térkép, 
v 4 000 000 kézirat 
v 200 000 zenei egység 
v 1 900 000 aprónyomtatvány 
v 1 000 000 óra rádióműsor 
v 80 000 óra zene 
v 250 000 óra film és tv-műsor 

A terv megvalósítása gyors ütemben fo
lyik. Rendkívül nagy gondot fordítanak a 
kivitelezés technikai színvonalára, megfele
lő berendezéseket és szoftvereket állítottak 
munkába. 

Az egyes dokumentumtípusok digitalizá
lási sajátosságainak megfelelő módszereket 
alkalmaznak. 

A közeljövőben a könyvjellegű dokumen
tumok digi ta l izá lás i munkafo lyamatának 
egyes elemeit fejlesztik, különös tekintettel 
a végeredmény minőségi követelményeire. 
Az eddigi munka során számos tapasztala
tot szereztek, a jelentkező hibák elemzése 
is hasznosnak bizonyult. 

Könyvtár i L e v e l e z ő / l a p • 2 0 0 9 . ápr i l is • 19 



Külhonból jelentjük 

Beszámoló könyvtárosok 
szakmai tanulmányútjáról 
norvég és izlandi 
könyvtárakban* 

Egyéb, általunk meglátogatott 
könyvtárak 

A jelenleg 340 munkatársat foglalkoztató nor
vég Nemzeti Könyvtár az oslói egyetemi könyv
tár régi (felújított és a szomszédos épületek be
vonásával kiegészített) épületében működik. 

Egy teljes délelőttöt betöltő látogatásunk az
zal kezdődött, hogy a könyvtár egy vezető mun
katársa a könyvtár történetéről és jövőképéről 
számolt be röviden, s utána mind tájékoztatásá
ban, mind a könyvtári séta során a könyvtár je
lenleg legkiemelkedőbb projektjéről, a Norvég 
Digitális Könyvtár létrehozásáról volt szó. 

Jövőképe szerint a Nemzeti Könyvtárnak a 
tudás multimédia-központjaként kell szerepelnie, 
ami a következőket jelenti: 

> legyenek egyike Európa legmodernebb és 
legizgalmasabb nemzeti könyvtárainak, 

> hozzák létre a Norvég Digitális Könyvtár 
központi magját, 

> magas színvonalú tudást és tapasztalatot 
ajánljanak, 

> működjenek közre a kultúra és a technoló
gia megértésében, 

> legyenek változásra képes intézmény. 
A Nemzeti Könyvtárnak a Norvégiáról, a nor

végokról, a norvég kultúráról szóló bármely in
formáció elsődleges forrásaként kell működnie. 

Feladatai között természetszerűen található 
meg az, hogy gyűjteményei létrehozása és meg
őrzése mellett az azokhoz történő széles körű 
hozzáférést is biztosítja. A könyvtárnak számos 
gyűjteménye van, és mindegyik használható is a 
nyilvánosság által vagy magában a könyvtárban, 
vagy interneten keresztül. Főbb gyűjtemények 
az alábbiak: 

• unikális kéziratgyűjtemények (kézzel írot
takat is beleértve 

• speciális könyvgyűjtemények 
• zenei gyűjtemények 
• rádióadások 1930-tól napjainkig 
• filmgyűjtemények 
• színházi gyűjtemények 
• jelentős térképgyűjtemény 
• poszterek 
• fényképek 
• újságok 

A könyvtárnak szintén fontos feladata a nor
vég Nemzeti Bibliográfia készítése. Ennek mun
kálatai során a könyvtár a norvég társadalomra 
vonatkozó minden információ megőrzésére és 
hozzáférhetőségének biztosítására törekszik, füg
getlenül attól, hogy az információ hogyan és 
milyen médiában jelent meg. A Nemzeti Bibli
ográfia a kulcs az információkat tartalmazó gyűj
teményekhez. A norvég kötelespéldány-törvény 
biztosítja, hogy minden, ami az országban meg
jelenik, a könyvtárba kerüljön. Feltétlenül érde
mes megemlíteni (már csak a hazai összehason
líthatóság miatt is), hogy az első ilyen törvényt 
Norvégiában 1697-ben hozták, míg a jelenleg 
hatályos törvényt (amely lefedi a média minden 
típusát, beleértve a digitális dokumentumokat is) 
1990-ben fogadták el. Az is figyelemre méltó, 
hogy a legfontosabb norvég weboldalakat 
rendszeresen mentik, és egy hosszú távú di
gitális repozitóriumban tárolják azok tartal-
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mát. Jelenleg már 40 millió dokumentum lemen
tése és tárolása történt meg. 

A Digitális Nemzeti Könyvtár 

Mivel a nemzeti könyvtár meglátogatásakor ki
emelt programunk a digitalizálás tanulmányozá
sa volt, erről hosszabban is beszámolunk. 

A már fentebb említett jövőkép és célok alap
ján a nemzeti könyvtár teljes állománya, összes 
gyűjteménye rendszeres digitalizálásába kezdett. 
A könyvtár előtt álló fő kihívás az, hogy hogyan 
használja ki a digitális repozitórium előnyeit, ho
gyan őrizze meg ebben a dokumentumokat és 
hogyan tegye azokat hozzáérhetővé oktatónak, 
hallgatónak és a teljes nyilvánosságnak. Ez kihí
vás sok tekintetben, különösen a copyrightra, a 
technikai minőségre és a terjesztés pedagógiájá
ra nézve. 

A könyvtár digitalizálási stratégiájának fő 
vonásai a következők: 

> A finanszírozástól függően a lehető legha
marabb digitalizálni kell a könyvtár összes gyűj
teményét. 

> A különféle speciális kívánságok, rendelé
sek alapján is kell digitalizálni („digitization on 
demand"). 

> Tárgyalásokat kell folytatni a kiadókkal, 
hogy minél több kiadványukat digitális formá
ban adják át. 

> Más intézmények (pl. kiadók, újságok) 
számára is működjön a könyvtár digitális archí
vumként. 

> Stratégiai partnereket kell keresni a finan
szírozáshoz és a know-how-knak, a módszerek 
megismerésének biztosításához. 

> A norvég társadalom által megbízhatónak 
elismert repozitóriumként kell működni. 

> A kulturális örökség minél nagyobb részét 
(pl. speciális search-enginek, keresők segítségé
vel) hozzáférhetővé kell tenni. 

> A jelenleg még nem szabadon felhasznál
ható dokumentumok jogtulajdonosaival tárgya
lásokat kell folytatni, hogy a legújabb könyvek, 
filmek, zenék is hozzáférhetők legyenek. 

A digitalizálási projekt méretei is említést 
érdemelnek. A könyvtár már tíz éve folytatja 
ezt a tevékenységet, s kezdetben a prioritás a 
fényképek, a hangfelvételek és az újságok mik
rofilmjeinek digitalizálása volt. 

Eredményként jelenleg a digitális gyűjtemény 
több mint 150 ezer óra rádióműsort, több mint 
300 ezer fényképet és több mint 1 millió újság
oldalt tartalmaz. Megkezdődött a könyvek digi
talizálása is, 2007-ben 25 ezer kötetet digitali
záltak. A könyvtár szerint ezek a tervekhez ké
pest igen szerény számok. A Nemzeti Könyvtár 
digitalizálási programja során a következő digi
talizálásokat kívánja teljesíteni: 

v 450 000 könyv, 
v 2 000 000 folyóirat 
v 4 700 000 újság (több mint 60 000 000 

oldala!) 
v 1 300 000 kép (fénykép és levelezőlap) 
v 60 000 poszter, 
v 200 000 térkép, 
v 4 000 000 kézirat 
v 200 000 zenei egység 
v 1 900 000 aprónyomtatvány 
v 1 000 000 óra rádióműsor 
v 80 000 óra zene 
v 250 000 óra film és tv-műsor 

A terv megvalósítása gyors ütemben fo
lyik. Rendkívül nagy gondot fordítanak a 
kivitelezés technikai színvonalára, megfele
lő berendezéseket és szoftvereket állítottak 
munkába. 

Az egyes dokumentumtípusok digitalizá
lási sajátosságainak megfelelő módszereket 
alkalmaznak. 

A közeljövőben a könyvjellegű dokumen
tumok digi ta l izá lás i munkafo lyamatának 
egyes elemeit fejlesztik, különös tekintettel 
a végeredmény minőségi követelményeire. 
Az eddigi munka során számos tapasztala
tot szereztek, a jelentkező hibák elemzése 
is hasznosnak bizonyult. 
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Az Akureyri Városi Könyvtár 
(Amtsbókasafni á Akureyri) 
A Városi Könyvtár alapításának évét 1827-re 
teszik, de ekkor és még az elkövetkező évtize
dekben is csupán olvasókörként, nem nyilvános 
könyvtárként működött. 1906-ban került hivata
losan a város tulajdonába a gyűjtemény, amikor 
a város kötelezettséget vállalt arra, hogy egy új 
épület megépítésével biztosít megfelelő elhelye
zést a nyilvános könyvtár számára. Az elhatáro
zás megvalósulása hatvan évet váratott magára. 
A könyvtár épületét a jelenlegi helyén 1968 
novemberében adták át, a város alapításának 
századik évfordulóján. Két fiatal építész tervei 
alapján építették meg a modern, üvegfalú épüle
tet. Az évek során helyhiány lépett fel, bővítése 
vált szükségessé. 2001-ben kezdték el egy új 
épületszárny megépítését. Az új, nagyobb és 
korszerűbb épületet 2004 márciusában adták át. 

Az Akureyri Városi Könyvtár és Levéltár ma 
az egyik legnagyobb könyvtár Izlandon. Köz
könyvtári és levéltári funkcióján túl nemzeti 
könyvtári feladatot is ellát, második őrzőhely
ként működik. Mindezek mellett a nemzeti digi
talizálási programból is kiveszi részét. A sze
mélyzet tizenöt főből áll. Az épület elhelyezése 
kiváló, egy emelkedő tetején áll, ahol impozáns, 
csillogó fehér tömbjével kimagaslik a környeze
téből. Belülről nézvést is nagyon kellemes ha
tást kelt a csupa üveg fal. Amellett, hogy vilá
gosságot és napfényt enged be, csodálatos pano
ráma veszi körül a bent lévőket. 

Különösen élvezhető ez a látvány a könyvtár 
kávézójában üldögélve, ahol internetezni és 
magazinokat olvasgatni is lehet. Az épületegyüt
tes két szintje áll nyitva a látogatók számára, a 
többi része a raktárakat és belső munkaszobákat 
foglalja magában. 

Itt folytatják többek között a digitalizálási és 
a levéltári munkát. 

A könyvtárnak nagy a látogatottsága, napi 
átlagban négyszázan keresik fel a különböző 
korosztályú olvasók, hiszen gyermekkönyvtári 
részleggel együtt működik. A nyári időszakban 
a külföldi turisták számára is nyitva áll. Belső 
elrendezését, az egyes részlegeket praktikusan, a 
forgalom igényeihez igazodva alakították ki. A 
bejárati ajtónál, az érkezési térben üvegtárolók
ban elhelyezett kiállítási anyag fogadja a beér-
kezőket. 

Az első szinten található a kézikönyvtári rész
leg, az olvasóterem, a film- és cédégyűjtemény, 
valamint az információs pult. Itt helyezték el azt 
az állományrészt is, amely az olvasók által leg
inkább keresett könyveket tartalmazza (az ott
honnal, kertészettel, főzéssel, sporttal foglalko
zó irodalom). Két-két katalógusgép van az első 
és a második szinten is, amelyeken a Gegnir-
adatbázist, az Enciklopédia Britannicát és a 
HVAR elektronikus folyóirat-portált lehet bön
gészni ingyenesen. Az olvasóteremben 22 olva
sóhely van, az asztalokat magas peremmel sze
parálták el egymástól, így biztosítva az intimi
tást. 

Az olvasóteremmel szemben található kézi
könyvtári állományban színcsíkkal jelzik, hogy 
melyek a kölcsönözhetők és melyek a helyben 
használhatók. 

Az egész első emeleten wifihálózat működik, 
úgyhogy ha valaki laptoppal érkezik, akkor csat
lakozni tud az internetre és díjmentesen használ
hatja. Arra is van lehetőség, hogy a könyvtárban 
igényeljenek laptopot ottani használatra, pl. film
nézésre vagy zenehallgatásra. A film- és zenei 
állomány kölcsönözhető, de fizetni kell érte, és 
csak a beiratkozási kártyával rendelkezők élhet
nek a lehetőséggel. Szintén az első emeleten 
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kapott helyet, a bejárat másik oldalánál, az 
internetkávézó. Itt nyolc számítógép van, ame
lyeken internetezni lehet. A használatnak óradíja 
van, és maximum két órán át lehet igénybe ven
ni. A büfében kávét, teát és meleg ételt is kínál
nak. Kedves színfolt az információs pult szom
szédságában kialakított kis butik, ahol gyermek
könyveket, játékokat, plüss állatkákat és egyéb 
ajándéktárgyakat lehet vásárolni. A második 
emeleten van a felnőtteknek szánt kölcsönözhe
tő könyvek állománya és a gyermekkönyvtári 
részleg. Középen elhelyezve itt is van informá
ciós pult, ahol a felelős könyvtáros segít a kere
sésben, tájékoztatásban. 

Minden állományegységnek megnevezett fe
lelőse van. Az ő nevük és elérési lehetőségük 
(telefon, e-mail) szerepel a könyvtár honlapján. 
A könyvtár az év minden munkanapján 10-től 
19 óráig tart nyitva és - a nyári időszakot kivéve 
- szombaton délután is. 

A reykjavíki Városi Könyvtár 
(Borgarbókasafn Reykjavíkur) 

A városi könyvtárat 1919-ben alapították. Ér
dekes a könyvtár indulásának története. Létre
hozása részben a város tulajdonában lévő ha
lászhajók Franciaországnak történő 1917-es el
adásának köszönhető. Az izlandi kormány az 
eladás feltételéül szabta, hogy a haszon egy 
részét a reykjavíki közkönyvtár létrehozására 
kell fordítani. A nagyközönség számára 1923-
ban nyitották meg az intézményt a város régi 
kulturális épületében. Már a megnyitás után fo
kozatosan bővítette szolgáltatásait a könyvtár az 
olvasói igényeknek megfelelően, fiókok beindí
tásával. Jelenleg hat fiókkönyvtár van a város 
különböző kerületeiben. 1969 óta működtetik a 
népszerű mozgókönyvtári rendszert, 40 meg
állóhelyet alakítottak ki, de előtte is volt ha
sonló kezdeményezés, már a könyvtár nyitása 
után, hajókra vittek kölcsönzés céljából köny
veket. 

1973-ban hozták létre a zenei könyvtárat. Elő
ször csak helyben lehetett használni, majd 1986-
ban beindult a zenei kölcsönzés. A hetvenes 
években kezdődött a hangos könyvek házhoz 
szállítása a gyengén látó olvasóknak. 

2000-ben költözött új helyére, a kikötő
ben egy raktárt építettek át impozáns, a XXI. 
századi igényeket is kielégítő épületté. 

A hivatalos megnyitót 2000. augusztus 18-
án, Reykjavík város napján tartották, és az épü
let másnap, az évenként ismétlődő Reyjkjavíki 
Kulturális Éjszakán nyílt meg a nagyközönség 
előtt. Nem egyedül a városi könyvtár költözött 
ide. Itt kapott helyet a Reykjavíki Művészeti 
Múzeum, a Reykjavíki Levéltár és a Reykjavíki 
Fotómúzeum is. 

A könyvtár az épület első, második és ötödik 
emeletén helyezkedik el. Az első emeleten talál
ható a tájékoztató, a folyóirat-olvasó és a kávé
zó, a második emeleten a kölcsönözhető köny
vek vannak, elkülönítve a gyermek- és a felnőtt
irodalom, az ötödik emelet a zene és a filmek 
birodalma. Az egyes szinteken, az igényeknek 
megfelelően, olvasói öblöket alakítottak ki. Az 
olvasók kényelmét szolgálja 64 internet-hozzá
féréssel rendelkező számítógép is. Ezen felül a 
könyvtárnak hot-spotja is van, így az emberek 
magukkal hozott saját laptopjukkal érhetik el az 
internetet. 

Az új könyvtár épületének megnyitása óta 
számos tevékenység, szolgáltatás indult el. Ezek 
közül a legnépszerűbb például a közhasznú in
formációk szolgálata, a zene- és filmintézet vagy 
a vizuális művészetek tagozata. A városi könyv
tár a Vizuális Művészek Egyesületével 2004-ben 
(finn mintára) elindította az Artótek szolgálta-
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Az Akureyri Városi Könyvtár 
(Amtsbókasafni á Akureyri) 
A Városi Könyvtár alapításának évét 1827-re 
teszik, de ekkor és még az elkövetkező évtize
dekben is csupán olvasókörként, nem nyilvános 
könyvtárként működött. 1906-ban került hivata
losan a város tulajdonába a gyűjtemény, amikor 
a város kötelezettséget vállalt arra, hogy egy új 
épület megépítésével biztosít megfelelő elhelye
zést a nyilvános könyvtár számára. Az elhatáro
zás megvalósulása hatvan évet váratott magára. 
A könyvtár épületét a jelenlegi helyén 1968 
novemberében adták át, a város alapításának 
századik évfordulóján. Két fiatal építész tervei 
alapján építették meg a modern, üvegfalú épüle
tet. Az évek során helyhiány lépett fel, bővítése 
vált szükségessé. 2001-ben kezdték el egy új 
épületszárny megépítését. Az új, nagyobb és 
korszerűbb épületet 2004 márciusában adták át. 

Az Akureyri Városi Könyvtár és Levéltár ma 
az egyik legnagyobb könyvtár Izlandon. Köz
könyvtári és levéltári funkcióján túl nemzeti 
könyvtári feladatot is ellát, második őrzőhely
ként működik. Mindezek mellett a nemzeti digi
talizálási programból is kiveszi részét. A sze
mélyzet tizenöt főből áll. Az épület elhelyezése 
kiváló, egy emelkedő tetején áll, ahol impozáns, 
csillogó fehér tömbjével kimagaslik a környeze
téből. Belülről nézvést is nagyon kellemes ha
tást kelt a csupa üveg fal. Amellett, hogy vilá
gosságot és napfényt enged be, csodálatos pano
ráma veszi körül a bent lévőket. 

Különösen élvezhető ez a látvány a könyvtár 
kávézójában üldögélve, ahol internetezni és 
magazinokat olvasgatni is lehet. Az épületegyüt
tes két szintje áll nyitva a látogatók számára, a 
többi része a raktárakat és belső munkaszobákat 
foglalja magában. 

Itt folytatják többek között a digitalizálási és 
a levéltári munkát. 

A könyvtárnak nagy a látogatottsága, napi 
átlagban négyszázan keresik fel a különböző 
korosztályú olvasók, hiszen gyermekkönyvtári 
részleggel együtt működik. A nyári időszakban 
a külföldi turisták számára is nyitva áll. Belső 
elrendezését, az egyes részlegeket praktikusan, a 
forgalom igényeihez igazodva alakították ki. A 
bejárati ajtónál, az érkezési térben üvegtárolók
ban elhelyezett kiállítási anyag fogadja a beér-
kezőket. 

Az első szinten található a kézikönyvtári rész
leg, az olvasóterem, a film- és cédégyűjtemény, 
valamint az információs pult. Itt helyezték el azt 
az állományrészt is, amely az olvasók által leg
inkább keresett könyveket tartalmazza (az ott
honnal, kertészettel, főzéssel, sporttal foglalko
zó irodalom). Két-két katalógusgép van az első 
és a második szinten is, amelyeken a Gegnir-
adatbázist, az Enciklopédia Britannicát és a 
HVAR elektronikus folyóirat-portált lehet bön
gészni ingyenesen. Az olvasóteremben 22 olva
sóhely van, az asztalokat magas peremmel sze
parálták el egymástól, így biztosítva az intimi
tást. 

Az olvasóteremmel szemben található kézi
könyvtári állományban színcsíkkal jelzik, hogy 
melyek a kölcsönözhetők és melyek a helyben 
használhatók. 

Az egész első emeleten wifihálózat működik, 
úgyhogy ha valaki laptoppal érkezik, akkor csat
lakozni tud az internetre és díjmentesen használ
hatja. Arra is van lehetőség, hogy a könyvtárban 
igényeljenek laptopot ottani használatra, pl. film
nézésre vagy zenehallgatásra. A film- és zenei 
állomány kölcsönözhető, de fizetni kell érte, és 
csak a beiratkozási kártyával rendelkezők élhet
nek a lehetőséggel. Szintén az első emeleten 
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kapott helyet, a bejárat másik oldalánál, az 
internetkávézó. Itt nyolc számítógép van, ame
lyeken internetezni lehet. A használatnak óradíja 
van, és maximum két órán át lehet igénybe ven
ni. A büfében kávét, teát és meleg ételt is kínál
nak. Kedves színfolt az információs pult szom
szédságában kialakított kis butik, ahol gyermek
könyveket, játékokat, plüss állatkákat és egyéb 
ajándéktárgyakat lehet vásárolni. A második 
emeleten van a felnőtteknek szánt kölcsönözhe
tő könyvek állománya és a gyermekkönyvtári 
részleg. Középen elhelyezve itt is van informá
ciós pult, ahol a felelős könyvtáros segít a kere
sésben, tájékoztatásban. 

Minden állományegységnek megnevezett fe
lelőse van. Az ő nevük és elérési lehetőségük 
(telefon, e-mail) szerepel a könyvtár honlapján. 
A könyvtár az év minden munkanapján 10-től 
19 óráig tart nyitva és - a nyári időszakot kivéve 
- szombaton délután is. 

A reykjavíki Városi Könyvtár 
(Borgarbókasafn Reykjavíkur) 

A városi könyvtárat 1919-ben alapították. Ér
dekes a könyvtár indulásának története. Létre
hozása részben a város tulajdonában lévő ha
lászhajók Franciaországnak történő 1917-es el
adásának köszönhető. Az izlandi kormány az 
eladás feltételéül szabta, hogy a haszon egy 
részét a reykjavíki közkönyvtár létrehozására 
kell fordítani. A nagyközönség számára 1923-
ban nyitották meg az intézményt a város régi 
kulturális épületében. Már a megnyitás után fo
kozatosan bővítette szolgáltatásait a könyvtár az 
olvasói igényeknek megfelelően, fiókok beindí
tásával. Jelenleg hat fiókkönyvtár van a város 
különböző kerületeiben. 1969 óta működtetik a 
népszerű mozgókönyvtári rendszert, 40 meg
állóhelyet alakítottak ki, de előtte is volt ha
sonló kezdeményezés, már a könyvtár nyitása 
után, hajókra vittek kölcsönzés céljából köny
veket. 

1973-ban hozták létre a zenei könyvtárat. Elő
ször csak helyben lehetett használni, majd 1986-
ban beindult a zenei kölcsönzés. A hetvenes 
években kezdődött a hangos könyvek házhoz 
szállítása a gyengén látó olvasóknak. 

2000-ben költözött új helyére, a kikötő
ben egy raktárt építettek át impozáns, a XXI. 
századi igényeket is kielégítő épületté. 

A hivatalos megnyitót 2000. augusztus 18-
án, Reykjavík város napján tartották, és az épü
let másnap, az évenként ismétlődő Reyjkjavíki 
Kulturális Éjszakán nyílt meg a nagyközönség 
előtt. Nem egyedül a városi könyvtár költözött 
ide. Itt kapott helyet a Reykjavíki Művészeti 
Múzeum, a Reykjavíki Levéltár és a Reykjavíki 
Fotómúzeum is. 

A könyvtár az épület első, második és ötödik 
emeletén helyezkedik el. Az első emeleten talál
ható a tájékoztató, a folyóirat-olvasó és a kávé
zó, a második emeleten a kölcsönözhető köny
vek vannak, elkülönítve a gyermek- és a felnőtt
irodalom, az ötödik emelet a zene és a filmek 
birodalma. Az egyes szinteken, az igényeknek 
megfelelően, olvasói öblöket alakítottak ki. Az 
olvasók kényelmét szolgálja 64 internet-hozzá
féréssel rendelkező számítógép is. Ezen felül a 
könyvtárnak hot-spotja is van, így az emberek 
magukkal hozott saját laptopjukkal érhetik el az 
internetet. 

Az új könyvtár épületének megnyitása óta 
számos tevékenység, szolgáltatás indult el. Ezek 
közül a legnépszerűbb például a közhasznú in
formációk szolgálata, a zene- és filmintézet vagy 
a vizuális művészetek tagozata. A városi könyv
tár a Vizuális Művészek Egyesületével 2004-ben 
(finn mintára) elindította az Artótek szolgálta-
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tást. Csekély díjazás ellenében lehet 1-től 36 
hónapig terjedő időszakra „kikölcsönözni" száz 
izlandi kortárs festő munkáját. Általában 200 és 
300 közötti a bérelhető képek száma. Ha esetleg 
annyira megtetszik a kép, vásárlásra is van lehe
tőség (www.artotek.is). 

A könyvtár a művészeti és a fotómúzeum 
szomszédságát kihasználva számos kiállításnak, 
találkozónak, szemináriumnak ad helyet. Nagyon 
népszerű helyszín manapság a városi könyvtár 
az alkalmazotti találkozókra, képzésekre. A vá
ros más intézményeivel közösen is szervez szá
mos rendezvényt. Csak néhány a teljesség igé
nye nélkül: februárban rendezik meg a téli fesz
tivált és a múzeumok éjszakáját, áprilisban a 
könyvhetet, nyáron irodalmi túrát szerveznek a 
városban külföldi turisták számára angol nyel
ven, Reykjavík az irodalomban elnevezéssel, ahol 
az izlandi irodalomból ismert helyszíneket, épü
leteket lehet megtekinteni, ugyancsak nyáron van 
a kultúra éjszakája, novemberben pedig az észa
ki könyvtári hét. 

A városi könyvtár alapvető feladata, hogy 
részesévé váljon a fiatalok kulturális nevelésé
nek. Minél fiatalabb korban szeretnék a gyere
kekkel megkedveltetni az olvasást. Több szol
gáltatás is ezt a célt szolgálja. Meseórákat, könyv
tári tájékoztatókat szerveznek a gyerekeknek, de 
nagy sikerű programjuk a családi vasárnap is. A 
könyvtár zárt kereteit átlépve is népszerűsítik az 
irodalom szeretetét. Ilyen program többek kö
zött az „utazó könyvek ládája" kisiskolásoknak 
és tiniknek, vagy a „story-mobile", ami 2008-
ban kezdődött, és több mint 90 óvodába és isko
lába látogat el. 

A gazdaság élénkülésével megszaporodott a 
bevándorlók, vendégmunkások száma. Együttmű
ködve a város interkulturális központjával prog
ramokat szerveznek számukra, de a könyvtár 
állományát is úgy alakítják, hogy az országról 
szóló oktatási anyagokkal, a számos nyelven ta
lálható folyóiratokkal kielégítsék a nem izlandi 
nyelven beszélők igényeit. 

Több, interneten elérhető oldal fejlesztésében is 
közreműködik a városi könyvtár, például az orszá
gos közös katalógus, a Gegnir (www.gegnir.is) és 
az izlandi webkalauz (www.vefbokasafn.is) építé
sében. Az Izlandi írószövetséggel, az Izlandi Egye
tem Irodalmi Tanszékével, kiadókkal, írókkal kö
zösen működteti a kortárs izlandi szerzőket bemu
tató weboldalt, melynek az izlandi nyelvű oldala 

a www.bokmenntir.is helyen, az angol nyelvű 
oldal a www.literature.is helyen található. Nap
jainkban több mint száz kortárs szerző művei 
találhatók a weben. A könyvtár egyike az elekt
ronikus adatbázisok és e-folyóiratok portálja tá
mogatóinak (www.hvar.is). 

Kizárólag izlandi lakosok kölcsönözhetnek, de 
a turisták is használhatják az olvasószobákat, 
számítógépeket stb. Csak a felnőtt olvasóknak 
kell fizetniük éves beiratkozási díjat, ingyenes a 
18 év alattiaknak, az időseknek és a mozgáskor
látozottaknak. A kölcsönzési határidő 30 nap. 
Automata kölcsönzési rendszer működik a könyv
tárban. Izlandi, angol, dán és német nyelven is 
használható a rendszer. 

Végül néhány statisztikai adat. Az összes ál
lomány 500 ezer egység. A könyvtár elve, hogy 
ezt állandó szinten tartsák, nem engedik növe
kedni, az új beszerzéseknek és a selejtezéseknek 
egyensúlyban kell lenniük. A kölcsönzések szá
ma évente egymillió. A dolgozók száma 110, 
ebből 85 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott. 
Reykjavík lakosainak 60,1 %-a veszi igénybe a 
könyvtár szolgáltatásait. A látogatók, olvasók 
95%-a elégedett a szolgáltatásokkal. 

Speciális nemzeti könyvtári 
feladat: webarchiválás 

A norvég Nemzeti Könyvtárról szólva említet
tük már, hogy feladatának tartja a különféle (el
sősorban a fontosabb) norvég weboldalak tartal
mának rendszeres mentését és archiválását. A 
webarchiválás stratégiájáról és gyakorlatáról 
azonban az izlandi Nemzeti és Egyetemi Könyv
tárban hallottunk - a könyvtár saját terveiről és 
már eddig végzett tevékenységéről - magas szintű 
szakmai beszámolót. Ennek alapján mutatjuk be 
az izlandi gyakorlatot, de ezt megelőzően szük
ségesnek tartjuk szólni röviden és általánosság
ban a webarchívumokról és a webarchiválásról. 

Mindenki által ismert tény, hogy a web szu
pergyorsasággal növekszik, naponta körülbelül 
7 millió oldallal bővül. A bővüléssel egy időben 
azonban apad is (ha nem is ilyen mértékben), 
naponta oldalak sokasága tűnik el. Egy oldal 
átlagos élettartamát a szakemberek igen rövidre, 
nagyjából 44 napra becsülik. Azt is megvizsgál
ták, hogy az egy adott évben (1998) még fellel
hető oldalaknak a következő évben már csak 44 
százaléka volt elérhető. Joggal állapíthatjuk meg, 
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hogy a webarchiválás megkezdéséig nagyon sok 
és értékes dokumentum, kulturális és tudomá
nyos anyag veszett el azért, mert nem volt archi
válva. Ennek okai szerteágazóak lehetnek, a nagy 
teljesítményű és biztonságos archiválási techni
ka még nem volt ismert, de az is előfordult, hogy 
a weboldal tartalmát nem tartották megőrzésre 
érdemesnek. 

A webarchiválást lehetővé tevő technológia, 
az ún. webes szüretelés (web-harvesting), olyan 
új technika, amelynek segítségével az interneten 
található anyagok megőrzési céllal összegyűjt
hetők. Lényege, hogy az ezzel megbízott intéz
mény nem csupán fogadja a köteles példányo
kat, hanem aktív gyűjtést végez, miáltal mini
mális szintre szorítható a digitális anyagokkal 
kapcsolatos eljárási teher; a nemzeti jogalkotók
nak ezért célszerű rendelkezniük e technika al
kalmazásáról, a digitális anyagok on-line hozzá
férhetőségéről és megőrzéséről is (Európai 
Közösségek Bizottsága, 2006/585/EK). 

A web-ha rves t i ng t echn ikáva l ún. 
webarchívumok jönnek létre, amelyek célja, 
hogy tárolják és megőrizzék az internet/www 
tartalmakat a jövőbeli hozzáférés érdekében. 
A web archiválása a kulturális értékek megőr
zésének részévé vált az egyes európai orszá
gokban. 

Felmerülhet a kérdés, hogy ki archiválja a 
webet, még inkább: kinek a feladata, sőt köte
lessége a webarchiválás? Többféle megoldás 
is lehetséges: 

> Nemzeti könyvtárak - egyes országok
ban már a kötelespéldány-rendelet részeként 
jelentkezik a megoldás (pl. a skandináv or
szágokban, Franciaországban, . Angliában, 
Olaszországban, az Egyesült Államokban, 
Ausztráliában stb.). 

> Internet Archive (www.archive.org) -
egy nem profit-orientált internetkönyvtár. 
Célja, hogy kutatóknak, történészeknek, tu 
dósoknak tartós hozzáférést biztosítson a 
digitális formában létező történelmi gyűjte
ményekhez. 

> Más erre specializálódott szervezetek 
>• International Internet Preservation 

Consortium ( w w w . n e t p r e s e r v e . o r g ) - a 
Bibliothéque Nationale de Francé vezette, 
jelenleg 12 tagú szervezet az internet archi
válási módszertanának kidolgozását koordi
nálja. 

Az izlandi webarchívumról, 
időrendi áttekintésben 

1996: Internet Archive - az első kísérlet a web 
begyűjtésére. 

1997-1999: Nordic Web Archive - együttmű
ködés az északi országok között, célja nem közvet
lenül a kulturális örökségek megőrzése, hanem az 
oktatási és kutatási háttéranyagok minél szélesebb 
hozzáférhetőségének a biztosítása. 

2002: Új kötelespéldány-rendelet, mely kimond
ja, hogy a NULI felelős az izlandi webtartalmak 
összegyűjtéséért. 

2003-ban létrejön az International Internet 
Preservation Consortium (UPC), azzal a céllal, hogy 
utat nyisson az interneten található tartalmak archi
válásának, továbbá, hogy közös célokat, stratégiá
kat fogadtasson el egy nemzetközi webarchívum 
megteremtése érdekében. 

Ebben az évben kezdik használni a Heritrix nevű 
„websiklót" a tartalmak begyűjtéséhez. 

A webarchívumot érintő változások: 
2000-2003 - Az első kísérlet a NETLIB-bel, 
2004 - A Heritrix használatának eredménye

ként 2004 novemberében létrejött a .is végződésű 
oldalak első komplett gyűjteménye (30 millió do
kumentum és 1,5 TB adat). 

2005 - a NULI archiválási politikája: 
• Évente három alkalommal teljes merítés, amit 

csak találnak. 
• Hetente a 40 legfontosabb izlandi oldal tar

talmának a begyűjtése. 
• Alkalmankénti begyűjtés (pl. választások 

vagy más fontos események idején). 

Webgyűjteményi problémák: 
Minden gyűjtemény hatalmas mennyiségű adatot 
tartalmaz. Probléma lehet a duplikációk és a re
dundancia kiküszöbölése - a változások az egyes 
weboldalakon nehezen észlelhetők pontosan (stati
kus - dinamikus oldalak). 

Nyilvánosság: 
Az izlandi oldalak begyűjtésével , a 

webarchívum működtetésével a Nemzeti és Egye
temi Könyvtár foglalkozik. Célja, hogy a gyűj
teményt 

- mindenki számára elérhetővé tegye, 
- időben is visszakereshető legyen, mint az 

„igazi" web, 
- Google-szerű visszakeresési lehetőséget 

biztosítson URL-cím és keresőszavak alapján, 
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tást. Csekély díjazás ellenében lehet 1-től 36 
hónapig terjedő időszakra „kikölcsönözni" száz 
izlandi kortárs festő munkáját. Általában 200 és 
300 közötti a bérelhető képek száma. Ha esetleg 
annyira megtetszik a kép, vásárlásra is van lehe
tőség (www.artotek.is). 

A könyvtár a művészeti és a fotómúzeum 
szomszédságát kihasználva számos kiállításnak, 
találkozónak, szemináriumnak ad helyet. Nagyon 
népszerű helyszín manapság a városi könyvtár 
az alkalmazotti találkozókra, képzésekre. A vá
ros más intézményeivel közösen is szervez szá
mos rendezvényt. Csak néhány a teljesség igé
nye nélkül: februárban rendezik meg a téli fesz
tivált és a múzeumok éjszakáját, áprilisban a 
könyvhetet, nyáron irodalmi túrát szerveznek a 
városban külföldi turisták számára angol nyel
ven, Reykjavík az irodalomban elnevezéssel, ahol 
az izlandi irodalomból ismert helyszíneket, épü
leteket lehet megtekinteni, ugyancsak nyáron van 
a kultúra éjszakája, novemberben pedig az észa
ki könyvtári hét. 

A városi könyvtár alapvető feladata, hogy 
részesévé váljon a fiatalok kulturális nevelésé
nek. Minél fiatalabb korban szeretnék a gyere
kekkel megkedveltetni az olvasást. Több szol
gáltatás is ezt a célt szolgálja. Meseórákat, könyv
tári tájékoztatókat szerveznek a gyerekeknek, de 
nagy sikerű programjuk a családi vasárnap is. A 
könyvtár zárt kereteit átlépve is népszerűsítik az 
irodalom szeretetét. Ilyen program többek kö
zött az „utazó könyvek ládája" kisiskolásoknak 
és tiniknek, vagy a „story-mobile", ami 2008-
ban kezdődött, és több mint 90 óvodába és isko
lába látogat el. 

A gazdaság élénkülésével megszaporodott a 
bevándorlók, vendégmunkások száma. Együttmű
ködve a város interkulturális központjával prog
ramokat szerveznek számukra, de a könyvtár 
állományát is úgy alakítják, hogy az országról 
szóló oktatási anyagokkal, a számos nyelven ta
lálható folyóiratokkal kielégítsék a nem izlandi 
nyelven beszélők igényeit. 

Több, interneten elérhető oldal fejlesztésében is 
közreműködik a városi könyvtár, például az orszá
gos közös katalógus, a Gegnir (www.gegnir.is) és 
az izlandi webkalauz (www.vefbokasafn.is) építé
sében. Az Izlandi írószövetséggel, az Izlandi Egye
tem Irodalmi Tanszékével, kiadókkal, írókkal kö
zösen működteti a kortárs izlandi szerzőket bemu
tató weboldalt, melynek az izlandi nyelvű oldala 

a www.bokmenntir.is helyen, az angol nyelvű 
oldal a www.literature.is helyen található. Nap
jainkban több mint száz kortárs szerző művei 
találhatók a weben. A könyvtár egyike az elekt
ronikus adatbázisok és e-folyóiratok portálja tá
mogatóinak (www.hvar.is). 

Kizárólag izlandi lakosok kölcsönözhetnek, de 
a turisták is használhatják az olvasószobákat, 
számítógépeket stb. Csak a felnőtt olvasóknak 
kell fizetniük éves beiratkozási díjat, ingyenes a 
18 év alattiaknak, az időseknek és a mozgáskor
látozottaknak. A kölcsönzési határidő 30 nap. 
Automata kölcsönzési rendszer működik a könyv
tárban. Izlandi, angol, dán és német nyelven is 
használható a rendszer. 

Végül néhány statisztikai adat. Az összes ál
lomány 500 ezer egység. A könyvtár elve, hogy 
ezt állandó szinten tartsák, nem engedik növe
kedni, az új beszerzéseknek és a selejtezéseknek 
egyensúlyban kell lenniük. A kölcsönzések szá
ma évente egymillió. A dolgozók száma 110, 
ebből 85 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott. 
Reykjavík lakosainak 60,1 %-a veszi igénybe a 
könyvtár szolgáltatásait. A látogatók, olvasók 
95%-a elégedett a szolgáltatásokkal. 

Speciális nemzeti könyvtári 
feladat: webarchiválás 

A norvég Nemzeti Könyvtárról szólva említet
tük már, hogy feladatának tartja a különféle (el
sősorban a fontosabb) norvég weboldalak tartal
mának rendszeres mentését és archiválását. A 
webarchiválás stratégiájáról és gyakorlatáról 
azonban az izlandi Nemzeti és Egyetemi Könyv
tárban hallottunk - a könyvtár saját terveiről és 
már eddig végzett tevékenységéről - magas szintű 
szakmai beszámolót. Ennek alapján mutatjuk be 
az izlandi gyakorlatot, de ezt megelőzően szük
ségesnek tartjuk szólni röviden és általánosság
ban a webarchívumokról és a webarchiválásról. 

Mindenki által ismert tény, hogy a web szu
pergyorsasággal növekszik, naponta körülbelül 
7 millió oldallal bővül. A bővüléssel egy időben 
azonban apad is (ha nem is ilyen mértékben), 
naponta oldalak sokasága tűnik el. Egy oldal 
átlagos élettartamát a szakemberek igen rövidre, 
nagyjából 44 napra becsülik. Azt is megvizsgál
ták, hogy az egy adott évben (1998) még fellel
hető oldalaknak a következő évben már csak 44 
százaléka volt elérhető. Joggal állapíthatjuk meg, 
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hogy a webarchiválás megkezdéséig nagyon sok 
és értékes dokumentum, kulturális és tudomá
nyos anyag veszett el azért, mert nem volt archi
válva. Ennek okai szerteágazóak lehetnek, a nagy 
teljesítményű és biztonságos archiválási techni
ka még nem volt ismert, de az is előfordult, hogy 
a weboldal tartalmát nem tartották megőrzésre 
érdemesnek. 

A webarchiválást lehetővé tevő technológia, 
az ún. webes szüretelés (web-harvesting), olyan 
új technika, amelynek segítségével az interneten 
található anyagok megőrzési céllal összegyűjt
hetők. Lényege, hogy az ezzel megbízott intéz
mény nem csupán fogadja a köteles példányo
kat, hanem aktív gyűjtést végez, miáltal mini
mális szintre szorítható a digitális anyagokkal 
kapcsolatos eljárási teher; a nemzeti jogalkotók
nak ezért célszerű rendelkezniük e technika al
kalmazásáról, a digitális anyagok on-line hozzá
férhetőségéről és megőrzéséről is (Európai 
Közösségek Bizottsága, 2006/585/EK). 

A web-ha rves t i ng t echn ikáva l ún. 
webarchívumok jönnek létre, amelyek célja, 
hogy tárolják és megőrizzék az internet/www 
tartalmakat a jövőbeli hozzáférés érdekében. 
A web archiválása a kulturális értékek megőr
zésének részévé vált az egyes európai orszá
gokban. 

Felmerülhet a kérdés, hogy ki archiválja a 
webet, még inkább: kinek a feladata, sőt köte
lessége a webarchiválás? Többféle megoldás 
is lehetséges: 

> Nemzeti könyvtárak - egyes országok
ban már a kötelespéldány-rendelet részeként 
jelentkezik a megoldás (pl. a skandináv or
szágokban, Franciaországban, . Angliában, 
Olaszországban, az Egyesült Államokban, 
Ausztráliában stb.). 

> Internet Archive (www.archive.org) -
egy nem profit-orientált internetkönyvtár. 
Célja, hogy kutatóknak, történészeknek, tu 
dósoknak tartós hozzáférést biztosítson a 
digitális formában létező történelmi gyűjte
ményekhez. 

> Más erre specializálódott szervezetek 
>• International Internet Preservation 

Consortium ( w w w . n e t p r e s e r v e . o r g ) - a 
Bibliothéque Nationale de Francé vezette, 
jelenleg 12 tagú szervezet az internet archi
válási módszertanának kidolgozását koordi
nálja. 

Az izlandi webarchívumról, 
időrendi áttekintésben 

1996: Internet Archive - az első kísérlet a web 
begyűjtésére. 

1997-1999: Nordic Web Archive - együttmű
ködés az északi országok között, célja nem közvet
lenül a kulturális örökségek megőrzése, hanem az 
oktatási és kutatási háttéranyagok minél szélesebb 
hozzáférhetőségének a biztosítása. 

2002: Új kötelespéldány-rendelet, mely kimond
ja, hogy a NULI felelős az izlandi webtartalmak 
összegyűjtéséért. 

2003-ban létrejön az International Internet 
Preservation Consortium (UPC), azzal a céllal, hogy 
utat nyisson az interneten található tartalmak archi
válásának, továbbá, hogy közös célokat, stratégiá
kat fogadtasson el egy nemzetközi webarchívum 
megteremtése érdekében. 

Ebben az évben kezdik használni a Heritrix nevű 
„websiklót" a tartalmak begyűjtéséhez. 

A webarchívumot érintő változások: 
2000-2003 - Az első kísérlet a NETLIB-bel, 
2004 - A Heritrix használatának eredménye

ként 2004 novemberében létrejött a .is végződésű 
oldalak első komplett gyűjteménye (30 millió do
kumentum és 1,5 TB adat). 

2005 - a NULI archiválási politikája: 
• Évente három alkalommal teljes merítés, amit 

csak találnak. 
• Hetente a 40 legfontosabb izlandi oldal tar

talmának a begyűjtése. 
• Alkalmankénti begyűjtés (pl. választások 

vagy más fontos események idején). 

Webgyűjteményi problémák: 
Minden gyűjtemény hatalmas mennyiségű adatot 
tartalmaz. Probléma lehet a duplikációk és a re
dundancia kiküszöbölése - a változások az egyes 
weboldalakon nehezen észlelhetők pontosan (stati
kus - dinamikus oldalak). 

Nyilvánosság: 
Az izlandi oldalak begyűjtésével , a 

webarchívum működtetésével a Nemzeti és Egye
temi Könyvtár foglalkozik. Célja, hogy a gyűj
teményt 

- mindenki számára elérhetővé tegye, 
- időben is visszakereshető legyen, mint az 

„igazi" web, 
- Google-szerű visszakeresési lehetőséget 

biztosítson URL-cím és keresőszavak alapján, 
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- a NutchWAX (nyílt forrású, JAVA-ala-
pú webes keresőmotor, a webarchívumok 
keresője) és az OpenWayback (időpont sze
rinti keresést biztosít egy adott webhelyre 
vagy lapra vonatkozóan az 1996 óta tárolt, 
több mint 85 milliárd oldalon belül) hasz
nálata. 

Magyar Internet Archívum (MIA) 

A Magyar Internetarchívum (MIA) egyelőre csak 
elképzelés formájában létezik, érdemi eredmé
nyekről még nem lehet beszámolni. A Drótos 
László, az Országos Széchényi Könyvtár mun
katársa által felvázolt terv szerint Magyarorszá
gon is megtalálhatók azok a technikai feltételek, 
melyek egy webarchívum életre keltéséhez szük
ségesek, így a terrabyte-os tárolók, az URN-szer-
ver és a magyar nyelvű DC-generátor is elké
szült. Fontos, hogy pontosan meg kell határozni, 
ki végezze a begyűjtést, illetve mely kormány
zati és nem kormányzati szervek, szervezetek 
finanszírozzák ezt a munkát. Tisztázni kell azt a 
lényeges kérdést is, hogy mit is értünk a „ma
gyar web" alatt, és milyen tartalmakat gyűjtsünk 
be. Elsőre egyszerűnek tűnhet a válasz, hogy a 
.hu domain szerverekről származó adatokat ar
chiváljuk, de ha egy átfogó, a magyarság és a 
magyar on-line tartalmak egészét képviselő 
webarchívumot szeretnénk létrehozni, akkor sok
kal szélesebb perspektívában kell gondolkod
nunk, hisz jelentős mennyiségű magyar nyelvű 
elektronikus anyag található meg más nemzetek 
domain szerverein is. 

A Magyar Internetarchívum létrejötte felé 
- bár a megvalósítás a pályázat eredményétől 
függ - jelentős lépés, hogy a Szegedi Tudo
mányegyetem Egyetemi Könyvtára a TAMOP 
3.2.4/2 pályázat keretében országos feladat 
vállalásaként - az OSZK támogatásával - kez
deményezi egy pilot-projekt megvalósítását. A 
projekt lehetővé teszi az elméleti és gyakorlati 
felkészülést egy későbbi, elengedhetetlenül 
szükséges országos szolgáltatás megkezdésé
hez. A következő tevékenységeket foglalja 
magában: 

> A nemzetközi helyzetet felmérő („state 
of art") és a legjobb példákat („best practice") 
bemutató tanulmány készítése a webarchiválás 
témájában (hazánkban először elvégzett ilyen 
kutatás és jelentés készítése). 

> Részvétel jelentős külföldi rendezvényeken, 
tanulmányutakon: kapcsolatok építése, tapaszta
latszerzés. 

> „24. óra" jellegű mentés, a '90-es évek 
meghatározó magyar website-jainak „magyar 
webmúzeummá" alakítása, (egyes adathordozók 
esetében ez az utolsó lehetőség). 

> A MIA tesztarchívum nyilvántartó prog
ramjának elkészítése, metaadat-nyilvántartó rend
szer létrehozása. 

> A pilot-projekt eredményei nyomán meg
valósíthatósági tanulmány készítése. 

> Konzorcium alakítása és működtetése, csat
lakozás az International Internet Preservation 
Consortiumhoz (netpreserve. org). 

> Kérdőíves felmérés a nagyobb tartalom
szolgáltatók és a potenciális intézményi felhasz
nálók között. 

> Nemzetközi workshop szervezése a 
webarchiválás témájában. 

> „Próbaaratás" a magyar web egy jelentő
sebb részére, és az eredmények értékelése, a 
robottal való begyűjtés („harvest") technikájá
nak megismerése. 

> Pilotarhívum készítése. 

Felhasználóképzés a két ország 
könyvtáraiban 

Norvégia 

Norvégiában a legtöbb időt az Oslói Főiskolán, 
annak könyvtárában töltöttünk, s a szakmai elő
adások között a felhasználóképzés oktatásával 
foglalkozót is meghallgathattunk. A főiskolán kb. 
11 ezer diák tanul hat karon. A főiskola könyv
tári szolgáltatásaiban különösen is érvényesül , 
hogy az információs technológiák ismerete, az 
elektronikus írástudás kompetenciája ma már az 
élet minden területén nélkülözhetetlen, ezért az 
összes hallgató részesül - szakiránytól függetle
nül - általános felhasználói képzésben. A nagy
számú hallgató miatt külön csoport alakult a 
központi könyvtárban, amely a felhasználók kép
zését koordinálja. A hallgatókkal személyesen, 
tutorokon keresztül tartják a kapcsolatot. 

A felhasználóképzés mindegyik karon kötele
ző tantárgyként, szervesen épül be a képzés mo
duljaiba. A diákok a második évben vehetik fel, 
s az integrált tanfolyamokat az órarendbe illeszt-
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ve végezhetik el. Az oktatás az alapvető infor
matikai ismeretek megszerzésével kezdődik. A 
következő rész az elektronikus adatbázisok és 
egyéb programok használata, majd a keresési 
technikák megismerése. Végül a hallgatók a 
tudományos ismeretek módszertanában mé
lyedhetnek el. 

A képzés első része elméleti oktatás, előadás 
keretén belül történik. Ezt a gyakorlati foglalko
zások követik, amelyeket már kiscsoportos, tan
termi oktatással oldanak meg. Lehetőség van még 
ezek után egyéni konzultációkra, az ismeretek 
további mélyítésére tutorok segítségével. Erre a 
személyes konzultációra már nem külön-külön -
a karokon - van lehetőség, hanem a tanulási 
központban, a központi könyvtárban. 

Kísérleti jelleggel, on-line formában is mű
ködik a felhasználók képzése, egyelőre azonban 
még csak az egészségügyi karon van meg ez a 
lehetőség. 

Jövőbeni terv, hogy nemcsak a hallgatóknak 
szervezik meg ezt a képzést, hanem együttmű
ködve a kórházakkal, az ottani dolgozóknak is 
tartanak előadásokat, ha nem is az egész modul
ból, de annak egyes részeiből, pl. az elektroni
kus adatbázisok használatáról és a keresési stra
tégiákról. 

Izland 
Az egyetemi oktatás szerves részévé vált már 
Izlandon is a felhasználók képzése. Felismerték, 
hogy az információs, elektronikus írástudás el
sajátítása elengedhetetlen része a korszerű tanu
lási folyamatnak. Ezt szemléletesen egy kisebb 
egyetem, az Akureyri Egyetem példáján tudjuk 
bemutatni, ott erről előadást hallhattunk. 

Az egyetemen a képzés célja, hogy bevezes
sék a hallgatókat a könyvtári digitális és nyomta

tott információs források keresésébe. Következő lé
pés, hogy ezek minőségét értékelni tudják, szisztema
tikus rendszerbe gyűjtve hasznosítsák tanulmányaik 
során és a - képzés lezárásaként megírt - szakdolgo
zatban. Ez a folyamat természetesen több szemeszte
ren átívelő oktatás. 

Már az első évben elkezdődik a felhasználók kép
zése. Az első szemeszter első hetében a központi 
könyvtár munkatársai minden hallgatónak bemutatják 
a könyvtár gyűjteményét, az elektronikus adatbáziso
kat és folyóiratokat és azt, hogyan használhatják az 
izlandi, nemzeti egyesített közös katalógust, a Gegnirt. 
Ez a bemutató egyszer 45 perces előadás formájában 
történik, majd lehetőség van a gyakorlásra A kezdő 
hét gyakorlati feladatok megoldásával zárul. 

A speciális, alaposabb képzés a karokon folytató
dik. Az informatikai írástudás megismerését speciális 
kurzusok biztosítják, szorosan beépülve a tantervbe. 
Szakirányonként más-más kurzus indul. A tananyagot 
a könyvtárosok a karok oktatóival együttműködve, a 
tantárgyakhoz kapcsolódva állítják össze. Ezek a mód
szertani tanfolyamok minimum kétszer 45 perces elő
adásból állnak, majd ezt kétszer 45 perces gyakorlati 
óra követi. Ezeken az órákon felül minden félévben 
lehetőséget biztosítanak az oktatók a diákoknak egyé
ni konzultációkra, korrepetálásra, azaz „extra képzés
re". A második és a harmadik évben az órákon már a 
hallgatók szakjához kapcsolódó, speciálisabb adatbá
zisok, tudományos információforrások megismerésé
hez, használatához nyújtanak segítséget az elméleti és 
a gyakorlati órák. A negyedik évben a kurzusokon az 
a fő cél, hogy a szakdolgozat elkészítésében tudjanak 
segíteni a hallgatóknak az órákon elhangzottak. 

Az Akureyri Egyetemen a hallgatók negyven szá
zaléka távoktatásban vesz részt. A felhasználói képzés 
speciális formában zajlik az ő számukra az egyetemi 
e-learning keretrendszeren, a Blackboard program se
gítségével. A távoktatásos hallgatók videokonferencián 
keresztül, otthonról nézhetik az előadásokat. Ha nem 
tudnak ebben az időpontban bekapcsolódni, felveszik 
videóra az előadásokat, amelyeket később le tudnak 
tölteni a Blackboardről. Az lenne az ideális, ha sze
meszterenként 2-4 alkalommal, személyesen is ott 
lennének az órán. 

Ezeken a kurzusokon kívül egyéb tanfo
lyamokat is szerveznek a könyvtár munka
társai, az igényeknek megfelelően. Az elő
adások anyagá t az e g y e t e m o k t a t ó i v a l 
együtt, személyre szabottan, speciálisan az 
adott tudományterületre kidolgozva, a szak
mai szempontok figyelembe vételével állít-
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- a NutchWAX (nyílt forrású, JAVA-ala-
pú webes keresőmotor, a webarchívumok 
keresője) és az OpenWayback (időpont sze
rinti keresést biztosít egy adott webhelyre 
vagy lapra vonatkozóan az 1996 óta tárolt, 
több mint 85 milliárd oldalon belül) hasz
nálata. 

Magyar Internet Archívum (MIA) 

A Magyar Internetarchívum (MIA) egyelőre csak 
elképzelés formájában létezik, érdemi eredmé
nyekről még nem lehet beszámolni. A Drótos 
László, az Országos Széchényi Könyvtár mun
katársa által felvázolt terv szerint Magyarorszá
gon is megtalálhatók azok a technikai feltételek, 
melyek egy webarchívum életre keltéséhez szük
ségesek, így a terrabyte-os tárolók, az URN-szer-
ver és a magyar nyelvű DC-generátor is elké
szült. Fontos, hogy pontosan meg kell határozni, 
ki végezze a begyűjtést, illetve mely kormány
zati és nem kormányzati szervek, szervezetek 
finanszírozzák ezt a munkát. Tisztázni kell azt a 
lényeges kérdést is, hogy mit is értünk a „ma
gyar web" alatt, és milyen tartalmakat gyűjtsünk 
be. Elsőre egyszerűnek tűnhet a válasz, hogy a 
.hu domain szerverekről származó adatokat ar
chiváljuk, de ha egy átfogó, a magyarság és a 
magyar on-line tartalmak egészét képviselő 
webarchívumot szeretnénk létrehozni, akkor sok
kal szélesebb perspektívában kell gondolkod
nunk, hisz jelentős mennyiségű magyar nyelvű 
elektronikus anyag található meg más nemzetek 
domain szerverein is. 

A Magyar Internetarchívum létrejötte felé 
- bár a megvalósítás a pályázat eredményétől 
függ - jelentős lépés, hogy a Szegedi Tudo
mányegyetem Egyetemi Könyvtára a TAMOP 
3.2.4/2 pályázat keretében országos feladat 
vállalásaként - az OSZK támogatásával - kez
deményezi egy pilot-projekt megvalósítását. A 
projekt lehetővé teszi az elméleti és gyakorlati 
felkészülést egy későbbi, elengedhetetlenül 
szükséges országos szolgáltatás megkezdésé
hez. A következő tevékenységeket foglalja 
magában: 

> A nemzetközi helyzetet felmérő („state 
of art") és a legjobb példákat („best practice") 
bemutató tanulmány készítése a webarchiválás 
témájában (hazánkban először elvégzett ilyen 
kutatás és jelentés készítése). 

> Részvétel jelentős külföldi rendezvényeken, 
tanulmányutakon: kapcsolatok építése, tapaszta
latszerzés. 

> „24. óra" jellegű mentés, a '90-es évek 
meghatározó magyar website-jainak „magyar 
webmúzeummá" alakítása, (egyes adathordozók 
esetében ez az utolsó lehetőség). 

> A MIA tesztarchívum nyilvántartó prog
ramjának elkészítése, metaadat-nyilvántartó rend
szer létrehozása. 

> A pilot-projekt eredményei nyomán meg
valósíthatósági tanulmány készítése. 

> Konzorcium alakítása és működtetése, csat
lakozás az International Internet Preservation 
Consortiumhoz (netpreserve. org). 

> Kérdőíves felmérés a nagyobb tartalom
szolgáltatók és a potenciális intézményi felhasz
nálók között. 

> Nemzetközi workshop szervezése a 
webarchiválás témájában. 

> „Próbaaratás" a magyar web egy jelentő
sebb részére, és az eredmények értékelése, a 
robottal való begyűjtés („harvest") technikájá
nak megismerése. 

> Pilotarhívum készítése. 

Felhasználóképzés a két ország 
könyvtáraiban 

Norvégia 

Norvégiában a legtöbb időt az Oslói Főiskolán, 
annak könyvtárában töltöttünk, s a szakmai elő
adások között a felhasználóképzés oktatásával 
foglalkozót is meghallgathattunk. A főiskolán kb. 
11 ezer diák tanul hat karon. A főiskola könyv
tári szolgáltatásaiban különösen is érvényesül , 
hogy az információs technológiák ismerete, az 
elektronikus írástudás kompetenciája ma már az 
élet minden területén nélkülözhetetlen, ezért az 
összes hallgató részesül - szakiránytól függetle
nül - általános felhasználói képzésben. A nagy
számú hallgató miatt külön csoport alakult a 
központi könyvtárban, amely a felhasználók kép
zését koordinálja. A hallgatókkal személyesen, 
tutorokon keresztül tartják a kapcsolatot. 

A felhasználóképzés mindegyik karon kötele
ző tantárgyként, szervesen épül be a képzés mo
duljaiba. A diákok a második évben vehetik fel, 
s az integrált tanfolyamokat az órarendbe illeszt-
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ve végezhetik el. Az oktatás az alapvető infor
matikai ismeretek megszerzésével kezdődik. A 
következő rész az elektronikus adatbázisok és 
egyéb programok használata, majd a keresési 
technikák megismerése. Végül a hallgatók a 
tudományos ismeretek módszertanában mé
lyedhetnek el. 

A képzés első része elméleti oktatás, előadás 
keretén belül történik. Ezt a gyakorlati foglalko
zások követik, amelyeket már kiscsoportos, tan
termi oktatással oldanak meg. Lehetőség van még 
ezek után egyéni konzultációkra, az ismeretek 
további mélyítésére tutorok segítségével. Erre a 
személyes konzultációra már nem külön-külön -
a karokon - van lehetőség, hanem a tanulási 
központban, a központi könyvtárban. 

Kísérleti jelleggel, on-line formában is mű
ködik a felhasználók képzése, egyelőre azonban 
még csak az egészségügyi karon van meg ez a 
lehetőség. 

Jövőbeni terv, hogy nemcsak a hallgatóknak 
szervezik meg ezt a képzést, hanem együttmű
ködve a kórházakkal, az ottani dolgozóknak is 
tartanak előadásokat, ha nem is az egész modul
ból, de annak egyes részeiből, pl. az elektroni
kus adatbázisok használatáról és a keresési stra
tégiákról. 

Izland 
Az egyetemi oktatás szerves részévé vált már 
Izlandon is a felhasználók képzése. Felismerték, 
hogy az információs, elektronikus írástudás el
sajátítása elengedhetetlen része a korszerű tanu
lási folyamatnak. Ezt szemléletesen egy kisebb 
egyetem, az Akureyri Egyetem példáján tudjuk 
bemutatni, ott erről előadást hallhattunk. 

Az egyetemen a képzés célja, hogy bevezes
sék a hallgatókat a könyvtári digitális és nyomta

tott információs források keresésébe. Következő lé
pés, hogy ezek minőségét értékelni tudják, szisztema
tikus rendszerbe gyűjtve hasznosítsák tanulmányaik 
során és a - képzés lezárásaként megírt - szakdolgo
zatban. Ez a folyamat természetesen több szemeszte
ren átívelő oktatás. 

Már az első évben elkezdődik a felhasználók kép
zése. Az első szemeszter első hetében a központi 
könyvtár munkatársai minden hallgatónak bemutatják 
a könyvtár gyűjteményét, az elektronikus adatbáziso
kat és folyóiratokat és azt, hogyan használhatják az 
izlandi, nemzeti egyesített közös katalógust, a Gegnirt. 
Ez a bemutató egyszer 45 perces előadás formájában 
történik, majd lehetőség van a gyakorlásra A kezdő 
hét gyakorlati feladatok megoldásával zárul. 

A speciális, alaposabb képzés a karokon folytató
dik. Az informatikai írástudás megismerését speciális 
kurzusok biztosítják, szorosan beépülve a tantervbe. 
Szakirányonként más-más kurzus indul. A tananyagot 
a könyvtárosok a karok oktatóival együttműködve, a 
tantárgyakhoz kapcsolódva állítják össze. Ezek a mód
szertani tanfolyamok minimum kétszer 45 perces elő
adásból állnak, majd ezt kétszer 45 perces gyakorlati 
óra követi. Ezeken az órákon felül minden félévben 
lehetőséget biztosítanak az oktatók a diákoknak egyé
ni konzultációkra, korrepetálásra, azaz „extra képzés
re". A második és a harmadik évben az órákon már a 
hallgatók szakjához kapcsolódó, speciálisabb adatbá
zisok, tudományos információforrások megismerésé
hez, használatához nyújtanak segítséget az elméleti és 
a gyakorlati órák. A negyedik évben a kurzusokon az 
a fő cél, hogy a szakdolgozat elkészítésében tudjanak 
segíteni a hallgatóknak az órákon elhangzottak. 

Az Akureyri Egyetemen a hallgatók negyven szá
zaléka távoktatásban vesz részt. A felhasználói képzés 
speciális formában zajlik az ő számukra az egyetemi 
e-learning keretrendszeren, a Blackboard program se
gítségével. A távoktatásos hallgatók videokonferencián 
keresztül, otthonról nézhetik az előadásokat. Ha nem 
tudnak ebben az időpontban bekapcsolódni, felveszik 
videóra az előadásokat, amelyeket később le tudnak 
tölteni a Blackboardről. Az lenne az ideális, ha sze
meszterenként 2-4 alkalommal, személyesen is ott 
lennének az órán. 

Ezeken a kurzusokon kívül egyéb tanfo
lyamokat is szerveznek a könyvtár munka
társai, az igényeknek megfelelően. Az elő
adások anyagá t az e g y e t e m o k t a t ó i v a l 
együtt, személyre szabottan, speciálisan az 
adott tudományterületre kidolgozva, a szak
mai szempontok figyelembe vételével állít-
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ják össze, hogy elősegítsék a magas szintű kép
zést. 

Az információs társadalom modern 
kiszolgálása: 
e-adatbázisok, e-tananyag, e-
folyóiratok elérése, 
nemzeti licencek, konzorciumok 

Mindkét országban, bármely könyvtárat látogattuk is 
meg, evidens volt, hogy a hagyományos formátumú, 
papíralapú dokumentumok mellett a releváns szakiro
dalmi és információs tartalmak elektronikus hordozó
kon is fellelhetők és hozzáférhetők voltak. A digitális 
tartalmak aránya a könyvtárak által hozzáférhetővé tett 
hagyományos és virtuális állományokat tekintve je
lentős. Ezen állományok beszerzését mindkét ország
ban konzorciumok, s általuk vásárolt nemzeti licencek 
alapján végzik. A beszerzett e-tananyagok, e-folyóira-
tok és e-adatbázisok részletes tanulmányozására nem 
volt időnk, benyomásaink alapján azt kell mondanunk, 
hogy a két ország jelentős gazdasági ereje következ
tében a könyvtárak a magyarokénál nagyobb mérték
ben és szélesebb körben szerzik be a digitális tartalma
kat, és szélesebb körben is bocsátják rendelkezésre. 
Az állítás alátámasztására két példát is hozhatunk. Az 
egyik az Oslói Főiskola könyvtára, amely a főiskolai 
(és főleg bachelorszintű) képzés ellenére nemcsak 
oktatói, hanem hallgatói számára is (hiszen a felhasz
nálóképzésben a hallgatóknak oktatják is) olyan ko
moly szakirodalmi adatbázisokra fizet elő, amelyek 
itthon egyetemeken is ritkán elérhetők. A másik példa 
izlandi, itt a nemzeti licenc keretében megvásárolt adat
bázisok a legszélesebb nyilvánosság által is használ
hatók. A digitális anyagok használatát könnyíti, hogy 
mind a hallgatók, mind az egész népesség körében 
igen magas szintű a szükséges számítástechnikai esz
közökkel (notebook, laptop) való ellátottság. A könyv
tárakban a hazai törekvésekkel majdhogynem ellenté
tes irányok alakulnak ki a helyben használható beren
dezésekkel kapcsolatban. Míg itthon a könyvtári 
munkaállomások számát igyekszünk növelni, oly
kor külön könyvtári tereket hozva létre számító
gépes kabineteknek, a meglátogatott két ország 

könyvtáraiban egyre jobban számíthatnak az ol
vasók saját, magukkal hozott eszközeire. Ezért 
fokozatosan szüntetik meg a könyvtári PC-ket, s 
a számítógépes kabinetek is egyre inkább a nyu
godt tanulás céljait szolgálják (ahol természete
sen használható saját eszköz). 

A nemzeti konzorciumokról mindenképpen érde
mes elmondani, hogy ezek északi, skandináv kezde
ményezések (bár példájukra szinte az egész világon 
alakultak hasonlók). A norvég konzorcium(ok) finan
szírozásában elsősorban az érintett tagintézmények 
vesznek részt (miután költségvetésükben erre kellő 
fedezet áll rendelkezésre), az izlandi nemzeti konzor
cium viszont teljes egészében, ingyenes" a tagkönyv
tárak számára, mert a finanszírozás az állam és a szpon
zoráló cégek, vállalatok között oszlik meg. 

A könyvtárosképzés sajátosságai 
A következőkben elsősorban a norvég 
könyvtárosképzésről közlünk néhány jellegzetességet. 
Az ok, hogy az oslói főiskolai könyvtárban a 
könyvtárosképzéssel is foglalkozó kar professzorától 
(Rangnar Audundsontót) elsősorban erről hallottunk 
előadást. (Megjegyzendő: a professzor, akinek igen jó 
magyar szakmai kapcsolatai is vannak, 2005 júniusá
ban az OSZK-ban tartott már erről előadást, aminek 
magyar fordítása is olvasható, ez felment bennünket a 
részletes ismertetés alól). 

Norvégia 
A skandináv országokban a könyvtárosképzés 1995-
ig csupán egy-egy intézményben (és jellemzően főis
kolán) folyt. Norvégiában ez az intézmény az Állami 
Könyvtáros Főiskola volt, amely 1940-től 1994-ig 
önálló intézményként működött, 1995-től az Oslói 
Főiskola részévé vált. 

A bolognai rendszer bevezetéséig háromévi tanu
lás után, főiskolai szinten lehetett könyvtáros végzett
séget szerezni. A bolognai rendszer 2003-as bevezeté
sével vált egyetemi szintűvé (is) a képzés, amelyet a 
3+2+3 modellel folytatnak. Három év után bachelor, 
újabb két év után master-, majd újabb három év után 
PhD-fokozatot lehet szerezni. 

Az utóbbi évtizedben a norvég könyvtárosképzés 
robbanásszerű fejlődésnek indult. Az Európában al
kalmazott két fő képzési forma közül nem a könyvtár
tudományt elméleti tudományként kezelő modellt 
követi, hanem azt, amely kutatásokon nyugvó és gya
korlatorientált. 

Ma Norvégiában három felsőoktatási intézmény
ben lehet főiskolai, egyetemi és doktori szinten könyv
táros végzettséget szerezni: az Oslói Főiskolán, a 
Tromsöi Egyetemen és a Trondheimi Egyetemen. A 
képzések abban különböznek egymástól, hogy milyen 
mértékben építenek bölcsészettudományi, természet
tudományi vagy műszaki ismeretekre. A három kép
zőhely közül az Oslói Főiskola a legnagyobb. A főis-
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kólán 25 oktató van, és éves szinten 120-130 hallgató 
vesz részt könyvtáros bachelorképzésben. A master 
programot mintegy húsz hallgató kezdi el évente. A 
Tromsöi Egyetemen évente 20-30 hallgató kezdi el a 
szakot, és a képzést elsősorban bölcsészettudományi 
alapokra helyezik, míg a Trondheimi Egyetemen, ahol 
a könyvtárosképzés műszaki irányultságú, csupán 
masterképzést folytatnak. 

A három intézmény közül az Oslói Főiskola az, 
ahol mterdiszciplináris szakmai képzést próbálnak 
megvalósítani, amely a műszaki, a társadalomtudomá
nyi és a bölcsészettudományi ismereteket egyaránt 
magában foglalja, ugyanakkor nem távolodik el a 
gyakorlattól sem. 

Az Oslói Főiskola hároméves bachelorképzésén a 
tárgyak 75 %-a kötelező, 25 %-a szabadon választható. 
Az első két évben minden tárgy közös, könyvtártudo
mányi ismeretekből áll. A képzésnek ebben a részé
ben a tárgyak fele az ismeretrendszerezés és -átadás 
területeivel, másik fele pedig a könyvtárvezetéssel, 
illetve a könyvtárak társadalmi szerepével foglalkozik. 
A harmadik évben a hallgatók nagyrészt szabadon 
választott tárgyakat tanulnak. Mindenkinek 15 
kreditpontot kell szereznie könyvtárszervezésből és 
-vezetésből, de abban önállóan választhatnak a diá
kok, hogy a közkönyvtárak vagy a szakkönyvtárak 
szervezését és vezetését tanulmányozzák-e. Ezen kí
vül a hallgatók dönthetik el, hogy az ismeretrendsze
rezést és -átadást vagy az irodalom- és kultúraközve
títés szakirányt választják-e. Mindkét szakirány 15 
kreditpontból áll. A hallgatóknak választaniuk kell egy 
harmadik 15 pontos képzést is a könyvtáros szakma 
különböző területeiről (pl. iskolai könyvtárak, levéltári 
tudnivalók vagy honlapfejlesztés), és egy ugyancsak 
15 kreditpontot érő szakdolgozatot kell leadniuk. 

A masterképzés során nyolc, egyenként 15 
kreditpontos modul közül négyet kell a hallgatóknak 
elvégezniük. A nyolc modulból négy az ismeretrend
szerezéssel és -átadással foglalkozik (digitális doku
mentumok, információkeresés és két modul az adat
bázisok és a programozás területéről), három a könyv
tár és a társadalom kapcsolatával (információs és kul
túrpolitika, információs és kulturális gazdaságtan és 
ismeretgondozás vagy knowledge management), és 
végül az irodalomközvetítéssel is foglalkozik egy 
modul. A hallgatóknak kötelezően el kell végezniük 
egy tudományelméleti és módszertani kurzust. A 
záródolgozat 45 kreditpontot ér. 

A tapasztalat az, hogy a hallgatók nagy része (kö
zel háromnegyede) a bachelorképzés elvégzése után 
befejezi a tanulmányait. Ahhoz, hogy valaki egy tele

pülési könyvtárat vezessen, elég ezt a fokozatot 
megszereznie, de reményeik vannak arra, hogy 
egyre többen szereznek majd masterfokozatot is. 

A könyvtártudomány területén a PhD-képzés 
csupán 1995-ben indult el. A Norvég Kutatói 
Tanács határozata alapján ekkor olyan könyvtár
tudományi kutatóprogram indult, amelynek fő 
célja a kutatóképzés megteremtése volt. A 2001 
végén lezárult program eredményeképpen sokan 
szereztek doktori fokozatot. 

Izland 

Izlandon a könyvtárosképzés a hároméves alap
képzés egyik felkínált szaka. Mellé kiegészítő 
szakként választhatnak a hallgatók bármely 
szakot bármely karról, vagy akár külföldi egye
temen is folytathatják tanulmányaikat . A 
masterképzést 2004-ben vezették be. Ezt so
kan a jó lehetőségként kínált távoktatásos for
mában végzik el. A 2006-ban életbe lépett új 
felsőoktatási törvény megköveteli, hogy a fel
sőoktatási intézmények átvegyék a háromcik
lusú rendszert. A kutatói fokozat eléréséhez a 
tanulmányok személyre szabottak, a hallgatók
nak egy nagyobb méretű kutatásban kell részt 
venniük. 

Az izlandi könyvtárosképzés gyökerei az 
1950-es évekre nyúlnak vissza, amikor felme
rült az igény munkatársak képzésére a két nagy 
könyvtár, a nemzeti és az egyetemi könyvtár 
számára. A képzés húsz évig az ekkor kialakí
tott program szerint, részmunkaidős oktatók
kal folyt. A könyvtár szakot második vagy 
kiegészítő szakként lehetett csak felvenni, el
sősorban irodalom vagy történelem szak mel
lé. Diplomát csak alapképzésről lehetett sze
rezni, ami a nálunk ismert főiskolai szintet 
jelenti. Jelentős fordulatot az 1972 és 1976 
között lezajlott oktatási reform hozott, amibe 
a könyvtárosképzés is igyekezett bekapcsolód
ni. Az Izlandi Egyetemen 1975-ben létesült 
önálló könyvtári tanszék a társadalomtudomá
nyi karon. Ekkortól már főállású egyetemi 
oktatók végzik a képzést. 

Kaszás Tímea-Kokas Károly- Mader Béla-
Palotásné Pánti Róza-Soós Csilla-Szepesi Ju-
dit-Vadné Kokovay Zsuzsanna 

* Az előző számunkban közölt cikk folyta
tása. 
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ják össze, hogy elősegítsék a magas szintű kép
zést. 

Az információs társadalom modern 
kiszolgálása: 
e-adatbázisok, e-tananyag, e-
folyóiratok elérése, 
nemzeti licencek, konzorciumok 

Mindkét országban, bármely könyvtárat látogattuk is 
meg, evidens volt, hogy a hagyományos formátumú, 
papíralapú dokumentumok mellett a releváns szakiro
dalmi és információs tartalmak elektronikus hordozó
kon is fellelhetők és hozzáférhetők voltak. A digitális 
tartalmak aránya a könyvtárak által hozzáférhetővé tett 
hagyományos és virtuális állományokat tekintve je
lentős. Ezen állományok beszerzését mindkét ország
ban konzorciumok, s általuk vásárolt nemzeti licencek 
alapján végzik. A beszerzett e-tananyagok, e-folyóira-
tok és e-adatbázisok részletes tanulmányozására nem 
volt időnk, benyomásaink alapján azt kell mondanunk, 
hogy a két ország jelentős gazdasági ereje következ
tében a könyvtárak a magyarokénál nagyobb mérték
ben és szélesebb körben szerzik be a digitális tartalma
kat, és szélesebb körben is bocsátják rendelkezésre. 
Az állítás alátámasztására két példát is hozhatunk. Az 
egyik az Oslói Főiskola könyvtára, amely a főiskolai 
(és főleg bachelorszintű) képzés ellenére nemcsak 
oktatói, hanem hallgatói számára is (hiszen a felhasz
nálóképzésben a hallgatóknak oktatják is) olyan ko
moly szakirodalmi adatbázisokra fizet elő, amelyek 
itthon egyetemeken is ritkán elérhetők. A másik példa 
izlandi, itt a nemzeti licenc keretében megvásárolt adat
bázisok a legszélesebb nyilvánosság által is használ
hatók. A digitális anyagok használatát könnyíti, hogy 
mind a hallgatók, mind az egész népesség körében 
igen magas szintű a szükséges számítástechnikai esz
közökkel (notebook, laptop) való ellátottság. A könyv
tárakban a hazai törekvésekkel majdhogynem ellenté
tes irányok alakulnak ki a helyben használható beren
dezésekkel kapcsolatban. Míg itthon a könyvtári 
munkaállomások számát igyekszünk növelni, oly
kor külön könyvtári tereket hozva létre számító
gépes kabineteknek, a meglátogatott két ország 

könyvtáraiban egyre jobban számíthatnak az ol
vasók saját, magukkal hozott eszközeire. Ezért 
fokozatosan szüntetik meg a könyvtári PC-ket, s 
a számítógépes kabinetek is egyre inkább a nyu
godt tanulás céljait szolgálják (ahol természete
sen használható saját eszköz). 

A nemzeti konzorciumokról mindenképpen érde
mes elmondani, hogy ezek északi, skandináv kezde
ményezések (bár példájukra szinte az egész világon 
alakultak hasonlók). A norvég konzorcium(ok) finan
szírozásában elsősorban az érintett tagintézmények 
vesznek részt (miután költségvetésükben erre kellő 
fedezet áll rendelkezésre), az izlandi nemzeti konzor
cium viszont teljes egészében, ingyenes" a tagkönyv
tárak számára, mert a finanszírozás az állam és a szpon
zoráló cégek, vállalatok között oszlik meg. 

A könyvtárosképzés sajátosságai 
A következőkben elsősorban a norvég 
könyvtárosképzésről közlünk néhány jellegzetességet. 
Az ok, hogy az oslói főiskolai könyvtárban a 
könyvtárosképzéssel is foglalkozó kar professzorától 
(Rangnar Audundsontót) elsősorban erről hallottunk 
előadást. (Megjegyzendő: a professzor, akinek igen jó 
magyar szakmai kapcsolatai is vannak, 2005 júniusá
ban az OSZK-ban tartott már erről előadást, aminek 
magyar fordítása is olvasható, ez felment bennünket a 
részletes ismertetés alól). 

Norvégia 
A skandináv országokban a könyvtárosképzés 1995-
ig csupán egy-egy intézményben (és jellemzően főis
kolán) folyt. Norvégiában ez az intézmény az Állami 
Könyvtáros Főiskola volt, amely 1940-től 1994-ig 
önálló intézményként működött, 1995-től az Oslói 
Főiskola részévé vált. 

A bolognai rendszer bevezetéséig háromévi tanu
lás után, főiskolai szinten lehetett könyvtáros végzett
séget szerezni. A bolognai rendszer 2003-as bevezeté
sével vált egyetemi szintűvé (is) a képzés, amelyet a 
3+2+3 modellel folytatnak. Három év után bachelor, 
újabb két év után master-, majd újabb három év után 
PhD-fokozatot lehet szerezni. 

Az utóbbi évtizedben a norvég könyvtárosképzés 
robbanásszerű fejlődésnek indult. Az Európában al
kalmazott két fő képzési forma közül nem a könyvtár
tudományt elméleti tudományként kezelő modellt 
követi, hanem azt, amely kutatásokon nyugvó és gya
korlatorientált. 

Ma Norvégiában három felsőoktatási intézmény
ben lehet főiskolai, egyetemi és doktori szinten könyv
táros végzettséget szerezni: az Oslói Főiskolán, a 
Tromsöi Egyetemen és a Trondheimi Egyetemen. A 
képzések abban különböznek egymástól, hogy milyen 
mértékben építenek bölcsészettudományi, természet
tudományi vagy műszaki ismeretekre. A három kép
zőhely közül az Oslói Főiskola a legnagyobb. A főis-
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kólán 25 oktató van, és éves szinten 120-130 hallgató 
vesz részt könyvtáros bachelorképzésben. A master 
programot mintegy húsz hallgató kezdi el évente. A 
Tromsöi Egyetemen évente 20-30 hallgató kezdi el a 
szakot, és a képzést elsősorban bölcsészettudományi 
alapokra helyezik, míg a Trondheimi Egyetemen, ahol 
a könyvtárosképzés műszaki irányultságú, csupán 
masterképzést folytatnak. 

A három intézmény közül az Oslói Főiskola az, 
ahol mterdiszciplináris szakmai képzést próbálnak 
megvalósítani, amely a műszaki, a társadalomtudomá
nyi és a bölcsészettudományi ismereteket egyaránt 
magában foglalja, ugyanakkor nem távolodik el a 
gyakorlattól sem. 

Az Oslói Főiskola hároméves bachelorképzésén a 
tárgyak 75 %-a kötelező, 25 %-a szabadon választható. 
Az első két évben minden tárgy közös, könyvtártudo
mányi ismeretekből áll. A képzésnek ebben a részé
ben a tárgyak fele az ismeretrendszerezés és -átadás 
területeivel, másik fele pedig a könyvtárvezetéssel, 
illetve a könyvtárak társadalmi szerepével foglalkozik. 
A harmadik évben a hallgatók nagyrészt szabadon 
választott tárgyakat tanulnak. Mindenkinek 15 
kreditpontot kell szereznie könyvtárszervezésből és 
-vezetésből, de abban önállóan választhatnak a diá
kok, hogy a közkönyvtárak vagy a szakkönyvtárak 
szervezését és vezetését tanulmányozzák-e. Ezen kí
vül a hallgatók dönthetik el, hogy az ismeretrendsze
rezést és -átadást vagy az irodalom- és kultúraközve
títés szakirányt választják-e. Mindkét szakirány 15 
kreditpontból áll. A hallgatóknak választaniuk kell egy 
harmadik 15 pontos képzést is a könyvtáros szakma 
különböző területeiről (pl. iskolai könyvtárak, levéltári 
tudnivalók vagy honlapfejlesztés), és egy ugyancsak 
15 kreditpontot érő szakdolgozatot kell leadniuk. 

A masterképzés során nyolc, egyenként 15 
kreditpontos modul közül négyet kell a hallgatóknak 
elvégezniük. A nyolc modulból négy az ismeretrend
szerezéssel és -átadással foglalkozik (digitális doku
mentumok, információkeresés és két modul az adat
bázisok és a programozás területéről), három a könyv
tár és a társadalom kapcsolatával (információs és kul
túrpolitika, információs és kulturális gazdaságtan és 
ismeretgondozás vagy knowledge management), és 
végül az irodalomközvetítéssel is foglalkozik egy 
modul. A hallgatóknak kötelezően el kell végezniük 
egy tudományelméleti és módszertani kurzust. A 
záródolgozat 45 kreditpontot ér. 

A tapasztalat az, hogy a hallgatók nagy része (kö
zel háromnegyede) a bachelorképzés elvégzése után 
befejezi a tanulmányait. Ahhoz, hogy valaki egy tele

pülési könyvtárat vezessen, elég ezt a fokozatot 
megszereznie, de reményeik vannak arra, hogy 
egyre többen szereznek majd masterfokozatot is. 

A könyvtártudomány területén a PhD-képzés 
csupán 1995-ben indult el. A Norvég Kutatói 
Tanács határozata alapján ekkor olyan könyvtár
tudományi kutatóprogram indult, amelynek fő 
célja a kutatóképzés megteremtése volt. A 2001 
végén lezárult program eredményeképpen sokan 
szereztek doktori fokozatot. 

Izland 

Izlandon a könyvtárosképzés a hároméves alap
képzés egyik felkínált szaka. Mellé kiegészítő 
szakként választhatnak a hallgatók bármely 
szakot bármely karról, vagy akár külföldi egye
temen is folytathatják tanulmányaikat . A 
masterképzést 2004-ben vezették be. Ezt so
kan a jó lehetőségként kínált távoktatásos for
mában végzik el. A 2006-ban életbe lépett új 
felsőoktatási törvény megköveteli, hogy a fel
sőoktatási intézmények átvegyék a háromcik
lusú rendszert. A kutatói fokozat eléréséhez a 
tanulmányok személyre szabottak, a hallgatók
nak egy nagyobb méretű kutatásban kell részt 
venniük. 

Az izlandi könyvtárosképzés gyökerei az 
1950-es évekre nyúlnak vissza, amikor felme
rült az igény munkatársak képzésére a két nagy 
könyvtár, a nemzeti és az egyetemi könyvtár 
számára. A képzés húsz évig az ekkor kialakí
tott program szerint, részmunkaidős oktatók
kal folyt. A könyvtár szakot második vagy 
kiegészítő szakként lehetett csak felvenni, el
sősorban irodalom vagy történelem szak mel
lé. Diplomát csak alapképzésről lehetett sze
rezni, ami a nálunk ismert főiskolai szintet 
jelenti. Jelentős fordulatot az 1972 és 1976 
között lezajlott oktatási reform hozott, amibe 
a könyvtárosképzés is igyekezett bekapcsolód
ni. Az Izlandi Egyetemen 1975-ben létesült 
önálló könyvtári tanszék a társadalomtudomá
nyi karon. Ekkortól már főállású egyetemi 
oktatók végzik a képzést. 

Kaszás Tímea-Kokas Károly- Mader Béla-
Palotásné Pánti Róza-Soós Csilla-Szepesi Ju-
dit-Vadné Kokovay Zsuzsanna 

* Az előző számunkban közölt cikk folyta
tása. 
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Római vakáció(m) 
I. A Római Magyar Akadémia 
könyvtára - ahogyan az igazgató 
látja 

Bármerre jársz Rómában, magyar vándor, meg
megütik olykor a füled az otthonról utánad eredt 
szavak. De ha biztosan magyar szóra vágysz, 
keresd a magyarok zarándokházát, a Via del 
Casalettón álló Szent István Házat, ahol hajlékra 
is találhatsz, vagy keresd a Colosseum és a 
Lateráni Bazilika közt félúton megbúvó s ha
gyományosan a „miénknek" tartott Szent István 
Körtemplomot, a Santo Stefano Rotondót. Ha 
azonban még Rómában is igényled az otthoni 
kultúrát, netán hazai olvasnivalóra támad ked
ved, ballagj el a Tevére partjához közeli Via 
Giuliára, s kopogtass az utca közepén magaso
dó, Francesco Borromini kialakította gyönyörű
séges Falconieri-palota kapuján. Ott benn talá
lod meg ugyanis az Örök Város patinás magyar 
kulturális intézetét, a Római Magyar Akadémi
át. 

Mióta áll a közel évszázados múltú akadé
mia, áll a könyvtára is, mondhatnánk, csakhogy 
nem mondanánk igazat. Esetünkben ugyanis a 
könyvtár korosabb, mint az akadémia maga. 
Hiszen míg az intézetet Klebelsberg Kuno kul
tuszminiszter 1927-ben alapította meg, ennek a 
római magyar tudományos könyvtárnak az alap
jait Fraknói Vilmos püspök, akadémikus már az 
1890-es évek közepén lerakta. Akit bővebben is 
érdekel az akadémia és a könyvtár története, 
olvassa el a Csorba László szerkesztette, Száz év 
a magyar-olasz kapcsolatok szolgálatában című, 
1998-ban kiadott könyvet, illetve Tulok Magdá
nak a Könyvtári Figyelő 1995/1-es számában 
megjelent izgalmas írását. (A szerző irányította 
az akadémia könyvtárát rendbe szedő csoport 
munkáját az 1990-es években.) 

A mai könyvtárról tömör ismertető olvasható 
az akadémia honlapján. A közelmúltról, az utób
bi bő évtized változásairól kérdezem Kovács 
Pétert, az akadémia igazgatóját. 

Igazgató úr, ön használóként is kitűnően 
ismeri ezt a könyvtárt, ismeri a könyvtár leg
utóbbi egy-másfél évtizedének történetét, hiszen 
jelenlegi beosztását megelőzően több évet eltöl
tött már az akadémián, előbb ösztöndíjasként, 

majd beosztott munkatársként. Személyes tapasz
talatait is mozgósítva válaszoljon, kérem: hogyan 
alakult a könyvtár sorsa a rendszerváltás után, 
illetve az ezredfordulót követően, a legutóbbi 
évtizedben? 

A rendszerváltás után olyan döntés született a 
kultusztárcánál, hogy a Római Magyar Akadé
mia könyvtárát meg kell erősíteni. Közelíteni kell 
az egykori Fraknói Könyvtárból kinőtt s a két 
világháború között ütemesen fejlődő, színvona
las tudományos könyvtári eszményhez. Akkori
ban még arról is szó volt, hogy a profilba vágó 
hazai szak- és szépirodalmi termést köteles pél
dányként megkapja a könyvtár az Országos Szé
chényi Könyvtártól. Ez a terv azonban sajnos 
dugába dőlt, a megvalósítását ellehetetlenítette a 
ránk nézve kedvezőtlenül változó jogi szabályo
zás, a máig érvényes kötelespéldány-rendelet. 
Azóta az a helyzet, hogy a profilunkba vágó 
kurrens irodalomból a legszükségesebbeket tud
juk csak megvenni a minisztériumi keretből. Arra 
azonban sajnos már esélyünk sincs, hogy a meg
lévő állományunk égető hiányait pótoljuk. Hogy 
megvegyük, amit elődeink valamiért nem vettek 
meg, vagy - s ez még fájóbb - hogy pótoljuk a 
hiányokat, hogy újra beszerezzük azokat a köny-
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veket, amelyek egyszer már megvoltak, de a 
„nehéz időkben" kézen-közön eltűntek. 

Ám ha szép gyarapítási terveink abban a for
mában nem is valósulhattak meg, az elmúlt év
tizedben minket is elért változások, az elektroni
záció, az internet világa, a világhálón továbbít
ható szkennelt másolatok világa a használó szem
pontjából zárójelbe tették a „lehetőleg mindent 
egy helyen" igényét, így aztán szempontunkból 
zárójelbe tették a régi, nagy könyvtár újjáélesz
tésének szándékát is. A gyűjtőkörünk ettől per
sze nem változott, de ma már sokkal inkább 
válogathatunk, s így a célunk egy, a profilunkat 
tartalmilag lefedő alapkönyvtár kialakítása, tény
leg a legfontosabb művek beszerzése. Mi sajnos 
nem vetekedhetünk a német, francia, spanyol 
vagy amerikai intézettel, vagy azok könyvtárai
val, de hát mi itt, Rómában is kis nemzetnek 
számítunk. A Vatikán például nyilván nagyság
rendekkel többet foglalkozott története során az 
itt említett nagy nemzetek ügyeivel. A vatikáni 
könyvtárban és levéltárban ennek megfelelő 
arányban reprezentáltak ők, és természetesen mi 
is. 

Miiül!! 
! Í 

Ön a vezetői pályázatában a könyvtárról 
szóló részt úgy vezette föl, hogy - idézem -
„a könyvtártól nem kell csodát várni". Mi 
ennek a kijelentésnek a mögöttes tartalma? 
Valamiféle „leértékelést" üzenne ez a mondat? 

Pontosan idéz, de rosszul következtet. Va
lóban azt írtam a pályázatomban, hogy a 
könyvtártól nem kell csodákat várni, és ezt a 
véleményemet vezetőként is tartom, máig is. 
Célunk csak az lehet - nem több, de nem is 
kevesebb! - , hogy legyen itt egy „ütős" magyar 
alapkönyvtár. Legyen elsősorban az Olaszország
ban, olaszul megjelent magyar vonatkozású 
munkák meg az otthon megjelent olasz témájú 
művek gyűjteménye. Utóbbiakból már inkább 
csak válogatva, méghozzá kiemelten a humán 
tudományterület, elsősorban az irodalomtudo
mány, a történettudomány, a művészettörténet 
és a régészet területéről. Egészítse ezt ki egy, 
az alapvető munkákat tartalmazó kézikönyv
tár, benne magyar és olasz alaplexikonokkal, 
és az olasz-magyar kapcsolatokra kiterjedő 
történeti okmánytárakkal. 

Ennek az „ütős könyvtár"-koncepciónak a 
megvalósítása érdekében egyrészt megfelelő 
profiltisztítást kell végezni. Még ma is sok a 
magyar nyelvű, kevéssé értékes, szemléletileg 
is elavult szépirodalmi mű, hiszen a '60-as, '70-
es években az unatkozó diplomatafeleségek, csa
ládtagok, akik csak évente egyszer utazhattak 
haza, innen elégítették ki az olvasmányigényü
ket, így akkoriban felhalmozódott itt egy, ezt a 
fajta ízlést kielégíteni hivatott állományrész. 

Másrészt az is a célunk és ezért is fogunk 
dolgozni, hogy - amint a vezetői pályázatomban 
is írtam - szerveződjön itt, nálunk egy 
„netkönyvtár", egy digitális gyűjtemény, ahol 
összegyűjtjük azokat a webhelyeket, amelyekről 
le lehet tölteni a magyar elektronikus könyvtá
rak anyagát, illetve el lehet érni a hagyományos 
könyvtárak elektronikus katalógusait. Ezzel is 
meg fogjuk könnyíteni a könyvtárunkhoz fordu
ló érdeklődők munkáját. 

Úgy tudom, gyakran előfordul, hogy egy-egy 
elhunyt magyar emigráns értelmiségi hozzátar
tozói fölajánlják az intézetnek - gyakran az el
távozott végakarata szerint - a hátrahagyott 
könyvtárt. Csakhogy ilyenkor sok érték mellett 
fölösleges dolgok is bekerülnek ebbe a könyvtár
ba. Egy-egy ilyen gesztus, mondhatni, keresztezi 
a profiltisztítási koncepciójukat. Semmit nem 
urásítanak vissza? 

Nem, mert ez kényes ügy, egyszerre politikai 
és kegyeleti kérdés is, amelyet óvatosan kell 
kezelnünk. Tény azonban, hogy miközben való
ban ritka kincsekhez is jutunk így olykor, ugyan-
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Római vakáció(m) 
I. A Római Magyar Akadémia 
könyvtára - ahogyan az igazgató 
látja 

Bármerre jársz Rómában, magyar vándor, meg
megütik olykor a füled az otthonról utánad eredt 
szavak. De ha biztosan magyar szóra vágysz, 
keresd a magyarok zarándokházát, a Via del 
Casalettón álló Szent István Házat, ahol hajlékra 
is találhatsz, vagy keresd a Colosseum és a 
Lateráni Bazilika közt félúton megbúvó s ha
gyományosan a „miénknek" tartott Szent István 
Körtemplomot, a Santo Stefano Rotondót. Ha 
azonban még Rómában is igényled az otthoni 
kultúrát, netán hazai olvasnivalóra támad ked
ved, ballagj el a Tevére partjához közeli Via 
Giuliára, s kopogtass az utca közepén magaso
dó, Francesco Borromini kialakította gyönyörű
séges Falconieri-palota kapuján. Ott benn talá
lod meg ugyanis az Örök Város patinás magyar 
kulturális intézetét, a Római Magyar Akadémi
át. 

Mióta áll a közel évszázados múltú akadé
mia, áll a könyvtára is, mondhatnánk, csakhogy 
nem mondanánk igazat. Esetünkben ugyanis a 
könyvtár korosabb, mint az akadémia maga. 
Hiszen míg az intézetet Klebelsberg Kuno kul
tuszminiszter 1927-ben alapította meg, ennek a 
római magyar tudományos könyvtárnak az alap
jait Fraknói Vilmos püspök, akadémikus már az 
1890-es évek közepén lerakta. Akit bővebben is 
érdekel az akadémia és a könyvtár története, 
olvassa el a Csorba László szerkesztette, Száz év 
a magyar-olasz kapcsolatok szolgálatában című, 
1998-ban kiadott könyvet, illetve Tulok Magdá
nak a Könyvtári Figyelő 1995/1-es számában 
megjelent izgalmas írását. (A szerző irányította 
az akadémia könyvtárát rendbe szedő csoport 
munkáját az 1990-es években.) 

A mai könyvtárról tömör ismertető olvasható 
az akadémia honlapján. A közelmúltról, az utób
bi bő évtized változásairól kérdezem Kovács 
Pétert, az akadémia igazgatóját. 

Igazgató úr, ön használóként is kitűnően 
ismeri ezt a könyvtárt, ismeri a könyvtár leg
utóbbi egy-másfél évtizedének történetét, hiszen 
jelenlegi beosztását megelőzően több évet eltöl
tött már az akadémián, előbb ösztöndíjasként, 

majd beosztott munkatársként. Személyes tapasz
talatait is mozgósítva válaszoljon, kérem: hogyan 
alakult a könyvtár sorsa a rendszerváltás után, 
illetve az ezredfordulót követően, a legutóbbi 
évtizedben? 

A rendszerváltás után olyan döntés született a 
kultusztárcánál, hogy a Római Magyar Akadé
mia könyvtárát meg kell erősíteni. Közelíteni kell 
az egykori Fraknói Könyvtárból kinőtt s a két 
világháború között ütemesen fejlődő, színvona
las tudományos könyvtári eszményhez. Akkori
ban még arról is szó volt, hogy a profilba vágó 
hazai szak- és szépirodalmi termést köteles pél
dányként megkapja a könyvtár az Országos Szé
chényi Könyvtártól. Ez a terv azonban sajnos 
dugába dőlt, a megvalósítását ellehetetlenítette a 
ránk nézve kedvezőtlenül változó jogi szabályo
zás, a máig érvényes kötelespéldány-rendelet. 
Azóta az a helyzet, hogy a profilunkba vágó 
kurrens irodalomból a legszükségesebbeket tud
juk csak megvenni a minisztériumi keretből. Arra 
azonban sajnos már esélyünk sincs, hogy a meg
lévő állományunk égető hiányait pótoljuk. Hogy 
megvegyük, amit elődeink valamiért nem vettek 
meg, vagy - s ez még fájóbb - hogy pótoljuk a 
hiányokat, hogy újra beszerezzük azokat a köny-
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veket, amelyek egyszer már megvoltak, de a 
„nehéz időkben" kézen-közön eltűntek. 

Ám ha szép gyarapítási terveink abban a for
mában nem is valósulhattak meg, az elmúlt év
tizedben minket is elért változások, az elektroni
záció, az internet világa, a világhálón továbbít
ható szkennelt másolatok világa a használó szem
pontjából zárójelbe tették a „lehetőleg mindent 
egy helyen" igényét, így aztán szempontunkból 
zárójelbe tették a régi, nagy könyvtár újjáélesz
tésének szándékát is. A gyűjtőkörünk ettől per
sze nem változott, de ma már sokkal inkább 
válogathatunk, s így a célunk egy, a profilunkat 
tartalmilag lefedő alapkönyvtár kialakítása, tény
leg a legfontosabb művek beszerzése. Mi sajnos 
nem vetekedhetünk a német, francia, spanyol 
vagy amerikai intézettel, vagy azok könyvtárai
val, de hát mi itt, Rómában is kis nemzetnek 
számítunk. A Vatikán például nyilván nagyság
rendekkel többet foglalkozott története során az 
itt említett nagy nemzetek ügyeivel. A vatikáni 
könyvtárban és levéltárban ennek megfelelő 
arányban reprezentáltak ők, és természetesen mi 
is. 

Miiül!! 
! Í 

Ön a vezetői pályázatában a könyvtárról 
szóló részt úgy vezette föl, hogy - idézem -
„a könyvtártól nem kell csodát várni". Mi 
ennek a kijelentésnek a mögöttes tartalma? 
Valamiféle „leértékelést" üzenne ez a mondat? 

Pontosan idéz, de rosszul következtet. Va
lóban azt írtam a pályázatomban, hogy a 
könyvtártól nem kell csodákat várni, és ezt a 
véleményemet vezetőként is tartom, máig is. 
Célunk csak az lehet - nem több, de nem is 
kevesebb! - , hogy legyen itt egy „ütős" magyar 
alapkönyvtár. Legyen elsősorban az Olaszország
ban, olaszul megjelent magyar vonatkozású 
munkák meg az otthon megjelent olasz témájú 
művek gyűjteménye. Utóbbiakból már inkább 
csak válogatva, méghozzá kiemelten a humán 
tudományterület, elsősorban az irodalomtudo
mány, a történettudomány, a művészettörténet 
és a régészet területéről. Egészítse ezt ki egy, 
az alapvető munkákat tartalmazó kézikönyv
tár, benne magyar és olasz alaplexikonokkal, 
és az olasz-magyar kapcsolatokra kiterjedő 
történeti okmánytárakkal. 

Ennek az „ütős könyvtár"-koncepciónak a 
megvalósítása érdekében egyrészt megfelelő 
profiltisztítást kell végezni. Még ma is sok a 
magyar nyelvű, kevéssé értékes, szemléletileg 
is elavult szépirodalmi mű, hiszen a '60-as, '70-
es években az unatkozó diplomatafeleségek, csa
ládtagok, akik csak évente egyszer utazhattak 
haza, innen elégítették ki az olvasmányigényü
ket, így akkoriban felhalmozódott itt egy, ezt a 
fajta ízlést kielégíteni hivatott állományrész. 

Másrészt az is a célunk és ezért is fogunk 
dolgozni, hogy - amint a vezetői pályázatomban 
is írtam - szerveződjön itt, nálunk egy 
„netkönyvtár", egy digitális gyűjtemény, ahol 
összegyűjtjük azokat a webhelyeket, amelyekről 
le lehet tölteni a magyar elektronikus könyvtá
rak anyagát, illetve el lehet érni a hagyományos 
könyvtárak elektronikus katalógusait. Ezzel is 
meg fogjuk könnyíteni a könyvtárunkhoz fordu
ló érdeklődők munkáját. 

Úgy tudom, gyakran előfordul, hogy egy-egy 
elhunyt magyar emigráns értelmiségi hozzátar
tozói fölajánlják az intézetnek - gyakran az el
távozott végakarata szerint - a hátrahagyott 
könyvtárt. Csakhogy ilyenkor sok érték mellett 
fölösleges dolgok is bekerülnek ebbe a könyvtár
ba. Egy-egy ilyen gesztus, mondhatni, keresztezi 
a profiltisztítási koncepciójukat. Semmit nem 
urásítanak vissza? 

Nem, mert ez kényes ügy, egyszerre politikai 
és kegyeleti kérdés is, amelyet óvatosan kell 
kezelnünk. Tény azonban, hogy miközben való
ban ritka kincsekhez is jutunk így olykor, ugyan-
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akkor tovább nőne a ballaszt, szaporodnának az 
állományunkba nem illeszkedő dokumentuma
ink meg a duplumaink, sőt, a többszörös példá
nyaink. Van azonban megoldásunk a helyzet ke
zelésére, a koncepciónk tartására. Ilyenkor ugyan
is egyszerűen nem veszünk mindent állomány
ba. A fölösleges vagy többes példányokat föl
ajánljuk egyrészt a magyar kulturális társintéze
teknek, másrészt a hazai könyvtáraknak. De is
métlem, ezeket az adományokat mindig befo
gadjuk, és lehetőleg semmit nem dobunk ki. 

Ez volna a profilvédelem. De mi a helyzet a 
profiltisztítással, a meglévő állományt terhelő 
fölösleggel? Gondolom, selejteznek is. 

Természetesen selejtezünk is, de csak a ma
gyarországi fölöttes szervezetünk, a Balassi In
tézet erre hivatott munkatársának a jelenlétében, 
iniciatívájára, hogy úgy mondjam, parancsára. 
Kell is selejteznünk bőven, hiszen mint már em
lítettem, sok a ballaszt a hatvanas-hetvenes évek
ből, amikor a feleségek szórakozását és a gyere
kek otthoni vizsgakötelezettségeit is hivatva volt 
kielégíteni ez a könyvtár. 

Minél inkább megismerem ezt a könyvtárt, 
annál inkább motoszkál bennem a kérdés: nem 
kellene ide egy függetlenített könyvtáros? 

De, nyilván elkelne egy függetlenített könyv
táros. Csakhogy a magyar állam anyagi okokból 
nem engedheti meg magának, hogy kizárólag a 
könyvtárral foglalkozó szakembert alkalmazzon. 
Egyszerűen nem tudjuk megoldani, hogy ne 
kelljen az intézetben mást is csinálnia a könyv
táros munkatársunknak. Ezt egyébként itt, Ró
mában, a külföldi kulturális intézetek közül csak 
a francia, a német és az amerikai bírja, de azok
nak hatalmas könyvtáruk is van, több munka
társsal - meg persze több pénzük. 

Ön nyilván jól ismeri a könyvtár „ven
dégkörét" is. Kik használták korábban és kik 
használják manapság? Kimutathatók-e vál
tozások a használók összetételében? 

Egyrészt használják a nyelvünk és kultú
ránk iránt különböző motívumoktól vezérel
ten érdeklődő olaszok, elsősorban diákok, 
értelmiségiek. E téren változási trendekről 
nem beszélhetünk, legföljebb arról, hogy hol 
élénkebb, hol lanyhább egy kissé ez az ér
deklődés. Ez a hullámzás elsősorban a min
ket fölkeresők számában mutatkozik meg. 
A feltételezhető okok viszont messze az 
akadémián és a könyvtáron kívülre vezetnek, 

azok boncolgatására ez a beszélgetés aligha a 
legalkalmasabb fórum. 

A másik nagy „merítés" az itt élő ma
gyarság. Ezen a területen már érdekesebb 
változások érhetők tetten. Átalakulóban van 
az itteni magyarság összetétele. A régi emig
ránsok már kihaltak, és kihalóban vannak 
az 56-osok is. De kiöregszenek, fogynak már 
a hatvanas-hetvenes évek disszidensei is. A 
„legálisak" sorát kezdjük a hivatalból itt tar
tózkodókkal, a diplomatákkal, a külképvi
seletek munkatársaival. Aztán jönnek a le
gális munkavállalók: a rendszerváltás után 
volt bizonyos föllendülés, elsősorban a baby 
sitter „piacon" de a filippínók és a romá
nok, olcsóbbak lévén, mára szinte teljesen 
kiszorították a magyarokat. Egy friss sta
tisztika szerint például Rómában összesen 
két magyar mérnök vállalt hivatalosan mun
kát a közelmúltban. Nem hivatalosan per
sze azért többen is vannak. . . Egész Itáliá
ban tízezres nagyságrendű, míg Rómában 
ezer alatt van az itt élő magyarok száma. 
Ezért is történhet meg, hogy több olasz lá
togatja az intézményt és használja a könyv
tárt, mint magyar. Ez pedig régebben egy
értelműen fordítva volt. 

Nem okoz-e feszültséget, hogy míg a 
könyvtárt egyre inkább az olaszok és egyre 
kevésbé a magyarok használják, ugyanak
kor az állomány nyelvi összetétele éppen 
fordított arányt mutat? 

Nem, mert az olaszok is elsősorban a magyar 
nyelvű állományunkat használják. Igaz, nem 
egyforma szinten értenek, olvasnak magyarul, de 
a munkatársainktól minden segítséget megkap
nak nyelvi nehézségeik áthidalására a könyvtár 
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használata közben. Számunkra az a legfontosabb, 
hogy az Olaszországban több város egyetemén 
(Róma mellett például Udine, Milánó, Torino, 
Nápoly egyetemein!) magyarul tanuló hallgatók 
a magyar szépirodalmat olaszul is, magyarul is a 
leggazdagabb kínálatban nálunk érik el. 

Végül ejtsünk néhány szót a népszerűségi lis
tákról. Kiket keresnek az olaszok a magyar iro
dalomból és kiket a magyarok az olaszból? 

A magyaroknál továbbra is Umberto Eco 
a sztár, az olaszoknál a Pál utcai fiúk vezet, 
amely több olasz kiadást megért már, és kö
telező olvasmány az itteni iskolákban. Az 
egyik olasz i smerősöm mondta egyszer , 
hogy ő három magyar könyvet olvasott. Az 
első volt Molnár Ferenc regénye, még az 
iskolában, később olvasott egy Márai-re-
gényt is, meg még valakitől valamit, de 
ennek már nem jutott eszébe se a szerzője, 
se a c íme. Korábban egyébként valóban 
Márai volt a legolvasottabb magyar író, az 
ő könyveit az Adelphi Kiadó jelentette meg, 
de Lénárd Sándort és Déryt is vitték az ol
vasók egy időben. A magyar művek itteni 
kiadásának virágkora egyébként a húszas 
évek végétől a második világháborúig tar
tott, ekkor egy kétoldalú egyezmény kereté
ben számos magyar művet kiadtak, klasszi

kusokat is, például Petőfit és Jókait, később 
Adyt meg a nyugatosokat, Babitsot és társait is. 

A maiak közül természetesen „eladható" a No
bel-díjas Kertész Imre, ő Feltrinelli Kiadó szintű 
szerző, és ugyanez a nagy kiadó hozza 
Eszterházyt is, akit szintén kedvelnek az olaszok. 
Olvasnak olaszul Nádast és Spirót is, de máso
kat már nem nagyon. Egyáltalán nem könnyű 
ügy a magyar művek eljuttatása az olasz kiadók
hoz. Ezért is szervezi, szorgalmazza az akadé
mia az itt, a Falconieri-palotában működő ma
gyar-olasz fordítói szemináriumot. 

Végül még annyit: könyvtárunk mindennap
jairól, életéről, forgalmáról a könyvtárosunk, 
Ballá Orsolya nyilván bővebben, részletekbe 
menően fog majd beszélni, így ha bármire nem 
adtam volna elégséges választ, tőle bizonyára 
megtudják majd az olvasók azt is. 

Köszönöm a beszélgetést, igazgató úr, amely
nek természetesen lesz még folytatása - a könyv
táros kolleginával. Az ön munkájához pedig to
vábbi sok sikert kívánok! 

Balogh Mihály 
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akkor tovább nőne a ballaszt, szaporodnának az 
állományunkba nem illeszkedő dokumentuma
ink meg a duplumaink, sőt, a többszörös példá
nyaink. Van azonban megoldásunk a helyzet ke
zelésére, a koncepciónk tartására. Ilyenkor ugyan
is egyszerűen nem veszünk mindent állomány
ba. A fölösleges vagy többes példányokat föl
ajánljuk egyrészt a magyar kulturális társintéze
teknek, másrészt a hazai könyvtáraknak. De is
métlem, ezeket az adományokat mindig befo
gadjuk, és lehetőleg semmit nem dobunk ki. 

Ez volna a profilvédelem. De mi a helyzet a 
profiltisztítással, a meglévő állományt terhelő 
fölösleggel? Gondolom, selejteznek is. 

Természetesen selejtezünk is, de csak a ma
gyarországi fölöttes szervezetünk, a Balassi In
tézet erre hivatott munkatársának a jelenlétében, 
iniciatívájára, hogy úgy mondjam, parancsára. 
Kell is selejteznünk bőven, hiszen mint már em
lítettem, sok a ballaszt a hatvanas-hetvenes évek
ből, amikor a feleségek szórakozását és a gyere
kek otthoni vizsgakötelezettségeit is hivatva volt 
kielégíteni ez a könyvtár. 

Minél inkább megismerem ezt a könyvtárt, 
annál inkább motoszkál bennem a kérdés: nem 
kellene ide egy függetlenített könyvtáros? 

De, nyilván elkelne egy függetlenített könyv
táros. Csakhogy a magyar állam anyagi okokból 
nem engedheti meg magának, hogy kizárólag a 
könyvtárral foglalkozó szakembert alkalmazzon. 
Egyszerűen nem tudjuk megoldani, hogy ne 
kelljen az intézetben mást is csinálnia a könyv
táros munkatársunknak. Ezt egyébként itt, Ró
mában, a külföldi kulturális intézetek közül csak 
a francia, a német és az amerikai bírja, de azok
nak hatalmas könyvtáruk is van, több munka
társsal - meg persze több pénzük. 

Ön nyilván jól ismeri a könyvtár „ven
dégkörét" is. Kik használták korábban és kik 
használják manapság? Kimutathatók-e vál
tozások a használók összetételében? 

Egyrészt használják a nyelvünk és kultú
ránk iránt különböző motívumoktól vezérel
ten érdeklődő olaszok, elsősorban diákok, 
értelmiségiek. E téren változási trendekről 
nem beszélhetünk, legföljebb arról, hogy hol 
élénkebb, hol lanyhább egy kissé ez az ér
deklődés. Ez a hullámzás elsősorban a min
ket fölkeresők számában mutatkozik meg. 
A feltételezhető okok viszont messze az 
akadémián és a könyvtáron kívülre vezetnek, 

azok boncolgatására ez a beszélgetés aligha a 
legalkalmasabb fórum. 

A másik nagy „merítés" az itt élő ma
gyarság. Ezen a területen már érdekesebb 
változások érhetők tetten. Átalakulóban van 
az itteni magyarság összetétele. A régi emig
ránsok már kihaltak, és kihalóban vannak 
az 56-osok is. De kiöregszenek, fogynak már 
a hatvanas-hetvenes évek disszidensei is. A 
„legálisak" sorát kezdjük a hivatalból itt tar
tózkodókkal, a diplomatákkal, a külképvi
seletek munkatársaival. Aztán jönnek a le
gális munkavállalók: a rendszerváltás után 
volt bizonyos föllendülés, elsősorban a baby 
sitter „piacon" de a filippínók és a romá
nok, olcsóbbak lévén, mára szinte teljesen 
kiszorították a magyarokat. Egy friss sta
tisztika szerint például Rómában összesen 
két magyar mérnök vállalt hivatalosan mun
kát a közelmúltban. Nem hivatalosan per
sze azért többen is vannak. . . Egész Itáliá
ban tízezres nagyságrendű, míg Rómában 
ezer alatt van az itt élő magyarok száma. 
Ezért is történhet meg, hogy több olasz lá
togatja az intézményt és használja a könyv
tárt, mint magyar. Ez pedig régebben egy
értelműen fordítva volt. 

Nem okoz-e feszültséget, hogy míg a 
könyvtárt egyre inkább az olaszok és egyre 
kevésbé a magyarok használják, ugyanak
kor az állomány nyelvi összetétele éppen 
fordított arányt mutat? 

Nem, mert az olaszok is elsősorban a magyar 
nyelvű állományunkat használják. Igaz, nem 
egyforma szinten értenek, olvasnak magyarul, de 
a munkatársainktól minden segítséget megkap
nak nyelvi nehézségeik áthidalására a könyvtár 
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használata közben. Számunkra az a legfontosabb, 
hogy az Olaszországban több város egyetemén 
(Róma mellett például Udine, Milánó, Torino, 
Nápoly egyetemein!) magyarul tanuló hallgatók 
a magyar szépirodalmat olaszul is, magyarul is a 
leggazdagabb kínálatban nálunk érik el. 

Végül ejtsünk néhány szót a népszerűségi lis
tákról. Kiket keresnek az olaszok a magyar iro
dalomból és kiket a magyarok az olaszból? 

A magyaroknál továbbra is Umberto Eco 
a sztár, az olaszoknál a Pál utcai fiúk vezet, 
amely több olasz kiadást megért már, és kö
telező olvasmány az itteni iskolákban. Az 
egyik olasz i smerősöm mondta egyszer , 
hogy ő három magyar könyvet olvasott. Az 
első volt Molnár Ferenc regénye, még az 
iskolában, később olvasott egy Márai-re-
gényt is, meg még valakitől valamit, de 
ennek már nem jutott eszébe se a szerzője, 
se a c íme. Korábban egyébként valóban 
Márai volt a legolvasottabb magyar író, az 
ő könyveit az Adelphi Kiadó jelentette meg, 
de Lénárd Sándort és Déryt is vitték az ol
vasók egy időben. A magyar művek itteni 
kiadásának virágkora egyébként a húszas 
évek végétől a második világháborúig tar
tott, ekkor egy kétoldalú egyezmény kereté
ben számos magyar művet kiadtak, klasszi

kusokat is, például Petőfit és Jókait, később 
Adyt meg a nyugatosokat, Babitsot és társait is. 

A maiak közül természetesen „eladható" a No
bel-díjas Kertész Imre, ő Feltrinelli Kiadó szintű 
szerző, és ugyanez a nagy kiadó hozza 
Eszterházyt is, akit szintén kedvelnek az olaszok. 
Olvasnak olaszul Nádast és Spirót is, de máso
kat már nem nagyon. Egyáltalán nem könnyű 
ügy a magyar művek eljuttatása az olasz kiadók
hoz. Ezért is szervezi, szorgalmazza az akadé
mia az itt, a Falconieri-palotában működő ma
gyar-olasz fordítói szemináriumot. 

Végül még annyit: könyvtárunk mindennap
jairól, életéről, forgalmáról a könyvtárosunk, 
Ballá Orsolya nyilván bővebben, részletekbe 
menően fog majd beszélni, így ha bármire nem 
adtam volna elégséges választ, tőle bizonyára 
megtudják majd az olvasók azt is. 

Köszönöm a beszélgetést, igazgató úr, amely
nek természetesen lesz még folytatása - a könyv
táros kolleginával. Az ön munkájához pedig to
vábbi sok sikert kívánok! 

Balogh Mihály 
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Iskolai könyvtár 

Kötelező, közös, kölcsönös 
olvasmány 
Hagyomány és megújulás az iskolai 
olvasmányok kánonjában* 

2009. március 28-án az Országos Pedagógiai 
Könyvtár és Múzeum (OPKM) dísztermébe, 
konferenciára invitálta az érdeklődőket a Magyar 
Olvasástársaság, a Könyvtárostanárok Egyesüle
te (KTE) és az OPKM. Az érdeklődést jól jelez
te, hogy már a webes regisztráció során megtel
tek a helyek, melyeket azután a valóságban is 
megtöl töt tek tanítók, magyar tanárok, 
könyvtárostanárok, olvasáskutatók. 

Az egybegyűlteket Lázárné Szanádi Csilla, a 
KTE elnöke köszöntötte. Reményét fejezte ki, 
hogy megtermékenyítő és gyümölcsöző lesz az 
együttes munka, gondolkodás, a párbeszéd. 
Megköszönte a Pont Kiadónak és Szávai Iloná
nak, hogy a konferencia minden résztvevője ér
tékes könyvcsomagot kaphatott. Meglepetésként 
Győri Gordon János virággal és kedves elisme
rő szavakkal kö
szöntötte Winkler 
Mártát kitüntetése 
alkalmából, aki so
kat tett az olvasás 
megszerettetéséért 
is. 

Ezt követően 
Győri Gordon Já
nos, a HUNRA el
nöke a címmel meg-
egyező bevezető 
előadást tartott. Kér
déseket vetett fel: 
Mi a kötelező? Van-
e kötelező? Kiknek kötelező? Milyen munkafor
mákban lehet feldolgozni ezeket az olvasmányo
kat? Három modellt vázolt fel: 

1. Kötelező olvasmányok, melyek középpont
jában közösségi, nemzeti, egyetemes értékek 

állnak, olvastatásuk, feldolgozásuk kronológiai 
szempont szerint, hagyományos módon törté
nik... 

2. Közös olvasmányok, melyek esztétikai, 
értékközpontúak, irodalmi fókuszúak, tanár és 
diák közösen választja ki őket. 

3. A kölcsönös olvasmányok listája temati
kus, bizonyos motívumokra épül. Az egyéni ér
tékek, a kiscsoportos szempontok kerülnek elő
térbe, a feldolgozás formája egymást tanítása: 
diákok egymást, diákok tanárt, tanárok diákokat. 

Kiemelte, hogy nincs egyetlen legjobb mód
szer, ezek egymást feltételező paradigmák, 
mindegyiknek vannak hibái és előnyei, egy
másból fakadnak, egymástól függenek. Nagyon 
sok tényező befolyásolhatja a választást és a 
feldolgozás módját: a könyvkiadók, a könyv
piaci kínálat, a családi, az iskolai és a köz
könyvtár léte, á l lománya, eset legesen az 
interneten a teljes szövegű elérés, a tanár sze
mélyisége, felkészültsége, lelkesültsége, az 
osztály jellemzői és a rendelkezésre álló idő
keret, egyéb kapacitás. 

Fűzfa Balázs, a Nyugat-magyarországi Egye
tem docense, 
az Irodalom
tanítás- de 
meddig ? 
problémafel
vetésre keres
te a lehetsé
ges válaszo
kat. „A hely
zet katasztro
fális, de nem 
r e m é n y t e 
len!" A ku
darc okait a 
p e d a g ó g i a i 

türelmetlenséggel magyarázta, amikor a gyere
ket nem vesszük figyelembe, be akartjuk vezetni 
a „kánonba", de nem vesszük észre azt a kultu
rális-nyelvi szakadékot, mely a tanárt és a diákot 
elválasztja... Ez a szakadék a digitális kultúrá-
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val áll kapcsolatban: igenis olvasnak a gyere
kek, csak nem azt és nem úgy, ahogy mi szeret
nénk, elképzeljük. A megértés alakzatait kell 
egymáshoz közelíteni, másfajta szövegeket is be 
kell emelni, újfajta problémákat kell előtérbe he
lyezni a tanítás folyamatában. Nem az ismeretek 
halmaza, hanem a keresni és választani tudás ké
pessége határozza meg a szövegértést és így a vi
lágértést. Elengedhetetlennek találja a paradigma
váltást, csak akkor lesz irodalomtanítás a harmadik 
évezredben, ha élményközpontú, alkotó lesz az 
irodalomtanítás, mely a tudás hálózatos és képi 
szervezésére épül. Az általa írt tankönyvcsalád ezt 
a szemléletet képviseü. 

Tóth Csilla a,Thomas Mann Gymnasium -
Deutsche Schule tanára. Normativitás, történeti
ség, értékpluralizmus a kánon újraírásában cí
men az irodalom történetiségéről, a műalkotás 
önmagába zártságáról értekezett. Kiemelte, hogy 
a mai gyerek elsősorban képolvasó, ezért változ
tatni kell az irodalom tanításán, be kell emelni 
az élő hagyományt, csak így lesznek képesek a 
tanulók a mai és a régebbi irodalom megértésé
re, élvezetére. 

Gombos Péter, a Kaposvári Egyetem oktató
ja az olvasást mint befogadói aktust vizsgálta. 
Milyen akadályozó tényezők állnak a befogadás 
útjába? Létrejön-e dialógus az olvasó és a szö
veg között? A megértést akadályozhatja az értel
mi kapcsolat hiánya, erre több példát is bemuta
tott. Ugyanígy akadály lehet az érzelmi kapcso
lat hiánya. Ebből a szempontból az a döntő, min 
szocializálódott a gyerek. Beszámolt egy 2009 
márciusában lezajlott felmérésről, melyből az 
derült ki, hogy az érintett felek: gyermek-ma
gyartanár-könyvtáros között nincs érdemi pár

beszéd... Mit olvasnak szívesen? Mer-e változ
tatni a tanár? Szerinte nem az a kérdés, hogy 
Harry Potter vagy Egri csillagok, hanem hogy 
az adott osztályközösségnek, a gyerekek többsé
gének mi az érdekes, mivel lehet őket motiválni, 
mi az, ami felkeltheti az érdeklődésüket... Az 
újabb olvasmányokat legalább úgy meg kell 
válogatni, mint a kánon tagjait! 

Gyeskó Ágnes a budaörsi Illyés Gyula Gim
názium tanáraként szuggesztív személyiségével 
arról győzte meg a jelenlévőket, miért ne ra
gaszkodjunk a bevált kötelező olvasmányokhoz. 
Bebizonyította, hogy az irodalom nem jó sem
mire, egyetlen haszna van: ez az ÉLETÜNK! 

Élményt akar adni. Megérti, hogy 
csak akkor fogja elolvasni a diák az 
adott művet, ha személyes kerete van 
hozzá. A sikeres befogadásnál három 
elemnek kell egyszerre jelen lennie: 
mai problémák - csak így tudja 
megérteni a múltat - ; a személyes
ség érvényessége, azonosulás - ve
lem is megtörténhet - ; populáris, 
mindenki számára könnyen befogad
ható. Nincsenek merev műfaji hatá
rok, de az elemi hősigényt ki kell 
elégíteni. Ugyanakkor a tanári és a 
szülői tevékenységet összekapcsolta 
a mém-elmélettel: mit akarunk átörö

kíteni és miért? Ezért hajlandó az tananyagot 
átstrukturálni, erősen megválogatja, mit kell ol
vasni, és sok esetben a részleten keresztül mu
tatja fel az egészet. 

Csüllögné Bogyó Katalin szegedi 
könyvtárostanár a könyvtáros, a magyarta
nár, a tanító és a diák együttműködési lehe
tőségeit mutatta be a kötelező olvasmányok 
t e r é n . M i b e n tud ja s e g í t e n i a 
könyvtárostanár kolléga a tanítót, a magyar
tanárt, a gyereket? Hogyan lehet apró lépé
senként alkalmazni a kooperatív tanulást, 
milyen problémák merülhetnek fel? Partner
nek tekinti a tanulót, megkérdezi a vélemé
nyét, elbeszélget vele, és ennek fényében 
tesz javaslatokat: magyartanárnak, tanulónak 
egyaránt. Kiemelte azt a kötelezettségét és 
felelősségét a könyvtárostanárnak, hogy is
merje a legújabb ifjúsági és gyermekirodal
mat, hiszen csak így képes segíteni az ol
vasmányválasztást. 

A tartalmas előadások után a büfében 
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Iskolai könyvtár 

Kötelező, közös, kölcsönös 
olvasmány 
Hagyomány és megújulás az iskolai 
olvasmányok kánonjában* 

2009. március 28-án az Országos Pedagógiai 
Könyvtár és Múzeum (OPKM) dísztermébe, 
konferenciára invitálta az érdeklődőket a Magyar 
Olvasástársaság, a Könyvtárostanárok Egyesüle
te (KTE) és az OPKM. Az érdeklődést jól jelez
te, hogy már a webes regisztráció során megtel
tek a helyek, melyeket azután a valóságban is 
megtöl töt tek tanítók, magyar tanárok, 
könyvtárostanárok, olvasáskutatók. 

Az egybegyűlteket Lázárné Szanádi Csilla, a 
KTE elnöke köszöntötte. Reményét fejezte ki, 
hogy megtermékenyítő és gyümölcsöző lesz az 
együttes munka, gondolkodás, a párbeszéd. 
Megköszönte a Pont Kiadónak és Szávai Iloná
nak, hogy a konferencia minden résztvevője ér
tékes könyvcsomagot kaphatott. Meglepetésként 
Győri Gordon János virággal és kedves elisme
rő szavakkal kö
szöntötte Winkler 
Mártát kitüntetése 
alkalmából, aki so
kat tett az olvasás 
megszerettetéséért 
is. 

Ezt követően 
Győri Gordon Já
nos, a HUNRA el
nöke a címmel meg-
egyező bevezető 
előadást tartott. Kér
déseket vetett fel: 
Mi a kötelező? Van-
e kötelező? Kiknek kötelező? Milyen munkafor
mákban lehet feldolgozni ezeket az olvasmányo
kat? Három modellt vázolt fel: 

1. Kötelező olvasmányok, melyek középpont
jában közösségi, nemzeti, egyetemes értékek 

állnak, olvastatásuk, feldolgozásuk kronológiai 
szempont szerint, hagyományos módon törté
nik... 

2. Közös olvasmányok, melyek esztétikai, 
értékközpontúak, irodalmi fókuszúak, tanár és 
diák közösen választja ki őket. 

3. A kölcsönös olvasmányok listája temati
kus, bizonyos motívumokra épül. Az egyéni ér
tékek, a kiscsoportos szempontok kerülnek elő
térbe, a feldolgozás formája egymást tanítása: 
diákok egymást, diákok tanárt, tanárok diákokat. 

Kiemelte, hogy nincs egyetlen legjobb mód
szer, ezek egymást feltételező paradigmák, 
mindegyiknek vannak hibái és előnyei, egy
másból fakadnak, egymástól függenek. Nagyon 
sok tényező befolyásolhatja a választást és a 
feldolgozás módját: a könyvkiadók, a könyv
piaci kínálat, a családi, az iskolai és a köz
könyvtár léte, á l lománya, eset legesen az 
interneten a teljes szövegű elérés, a tanár sze
mélyisége, felkészültsége, lelkesültsége, az 
osztály jellemzői és a rendelkezésre álló idő
keret, egyéb kapacitás. 

Fűzfa Balázs, a Nyugat-magyarországi Egye
tem docense, 
az Irodalom
tanítás- de 
meddig ? 
problémafel
vetésre keres
te a lehetsé
ges válaszo
kat. „A hely
zet katasztro
fális, de nem 
r e m é n y t e 
len!" A ku
darc okait a 
p e d a g ó g i a i 

türelmetlenséggel magyarázta, amikor a gyere
ket nem vesszük figyelembe, be akartjuk vezetni 
a „kánonba", de nem vesszük észre azt a kultu
rális-nyelvi szakadékot, mely a tanárt és a diákot 
elválasztja... Ez a szakadék a digitális kultúrá-
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val áll kapcsolatban: igenis olvasnak a gyere
kek, csak nem azt és nem úgy, ahogy mi szeret
nénk, elképzeljük. A megértés alakzatait kell 
egymáshoz közelíteni, másfajta szövegeket is be 
kell emelni, újfajta problémákat kell előtérbe he
lyezni a tanítás folyamatában. Nem az ismeretek 
halmaza, hanem a keresni és választani tudás ké
pessége határozza meg a szövegértést és így a vi
lágértést. Elengedhetetlennek találja a paradigma
váltást, csak akkor lesz irodalomtanítás a harmadik 
évezredben, ha élményközpontú, alkotó lesz az 
irodalomtanítás, mely a tudás hálózatos és képi 
szervezésére épül. Az általa írt tankönyvcsalád ezt 
a szemléletet képviseü. 

Tóth Csilla a,Thomas Mann Gymnasium -
Deutsche Schule tanára. Normativitás, történeti
ség, értékpluralizmus a kánon újraírásában cí
men az irodalom történetiségéről, a műalkotás 
önmagába zártságáról értekezett. Kiemelte, hogy 
a mai gyerek elsősorban képolvasó, ezért változ
tatni kell az irodalom tanításán, be kell emelni 
az élő hagyományt, csak így lesznek képesek a 
tanulók a mai és a régebbi irodalom megértésé
re, élvezetére. 

Gombos Péter, a Kaposvári Egyetem oktató
ja az olvasást mint befogadói aktust vizsgálta. 
Milyen akadályozó tényezők állnak a befogadás 
útjába? Létrejön-e dialógus az olvasó és a szö
veg között? A megértést akadályozhatja az értel
mi kapcsolat hiánya, erre több példát is bemuta
tott. Ugyanígy akadály lehet az érzelmi kapcso
lat hiánya. Ebből a szempontból az a döntő, min 
szocializálódott a gyerek. Beszámolt egy 2009 
márciusában lezajlott felmérésről, melyből az 
derült ki, hogy az érintett felek: gyermek-ma
gyartanár-könyvtáros között nincs érdemi pár

beszéd... Mit olvasnak szívesen? Mer-e változ
tatni a tanár? Szerinte nem az a kérdés, hogy 
Harry Potter vagy Egri csillagok, hanem hogy 
az adott osztályközösségnek, a gyerekek többsé
gének mi az érdekes, mivel lehet őket motiválni, 
mi az, ami felkeltheti az érdeklődésüket... Az 
újabb olvasmányokat legalább úgy meg kell 
válogatni, mint a kánon tagjait! 

Gyeskó Ágnes a budaörsi Illyés Gyula Gim
názium tanáraként szuggesztív személyiségével 
arról győzte meg a jelenlévőket, miért ne ra
gaszkodjunk a bevált kötelező olvasmányokhoz. 
Bebizonyította, hogy az irodalom nem jó sem
mire, egyetlen haszna van: ez az ÉLETÜNK! 

Élményt akar adni. Megérti, hogy 
csak akkor fogja elolvasni a diák az 
adott művet, ha személyes kerete van 
hozzá. A sikeres befogadásnál három 
elemnek kell egyszerre jelen lennie: 
mai problémák - csak így tudja 
megérteni a múltat - ; a személyes
ség érvényessége, azonosulás - ve
lem is megtörténhet - ; populáris, 
mindenki számára könnyen befogad
ható. Nincsenek merev műfaji hatá
rok, de az elemi hősigényt ki kell 
elégíteni. Ugyanakkor a tanári és a 
szülői tevékenységet összekapcsolta 
a mém-elmélettel: mit akarunk átörö

kíteni és miért? Ezért hajlandó az tananyagot 
átstrukturálni, erősen megválogatja, mit kell ol
vasni, és sok esetben a részleten keresztül mu
tatja fel az egészet. 

Csüllögné Bogyó Katalin szegedi 
könyvtárostanár a könyvtáros, a magyarta
nár, a tanító és a diák együttműködési lehe
tőségeit mutatta be a kötelező olvasmányok 
t e r é n . M i b e n tud ja s e g í t e n i a 
könyvtárostanár kolléga a tanítót, a magyar
tanárt, a gyereket? Hogyan lehet apró lépé
senként alkalmazni a kooperatív tanulást, 
milyen problémák merülhetnek fel? Partner
nek tekinti a tanulót, megkérdezi a vélemé
nyét, elbeszélget vele, és ennek fényében 
tesz javaslatokat: magyartanárnak, tanulónak 
egyaránt. Kiemelte azt a kötelezettségét és 
felelősségét a könyvtárostanárnak, hogy is
merje a legújabb ifjúsági és gyermekirodal
mat, hiszen csak így képes segíteni az ol
vasmányválasztást. 

A tartalmas előadások után a büfében 
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folytatódott a párbeszéd, a felvetett kérdé
sekkel való polemizálás. Az erőgyűjtés után 
Szó'nyi Magda pszichológiai szempontból mu
tatta be, mit jelent, milyen következményei van-
nak-lehetnek, ha az olvasás, illetve a szépirodal
mi befogadás kimarad az életünkből. Metafori
kus előadását a jó mag köré építette fel, melyért 
felelősek vagyunk! 

Kovács Csilla egy felmérés eredményein mu
tatta be a könyvtárhoz és a könyvtároshoz kapcso
lódó szimbólumokat. Rávilágított, hogy akár tuda
tában vagyunk, akár nem, ezek a jelképek megha
tározzák gondolkodásunkat, érzelmi viszonyulása
inkat. 

Péterfi Rita egy rejtvénnyel kezdte mondandó
ját. Felolvasott egy a 10-12 évesek között nagyon 
népszerű könyvből, mely korántsem volt 
„szép"irodalom, sőt, inkább rémséges, de ma ez az 
egyik legnépszerűbb mű... Mit mutatnak az eladási 
és a kölcsönzési adatok? Mit olvasnak ma a gye
rekek? Milyen szellemi és lelki táplálékkal látjuk 
el őket? Tudjuk-e mi lapul a „vonzó" címlap mö
gött, de leginkább a szövegben? Van-e esélyegyen
lőség könyvek, illetve szerzők között? Szomorúan 
kell megállapítani, hogy nincs. Ebben a helyzetben 
felhívta a jelenlevők figyelmét az olvasmányvá
lasztással, az ajánlással kapcsolatos felelősségükre. 

Adorján Emese gyakorló magyartanárként és 
könyvtárosként Bosnyák Viktória A Tündérboszor
kány című művét dolgozta fel nagyon sokrétűen 
egy osztállyal. Választását az érdekes történet, az 
olvasás misztikus hatalma, a mozgalmas, pörgős 
cselekmény és az élethű, virgonc szereplők hatá
rozták meg. A közös munka szellemi és gyakorlati 
területen egyaránt zajlott: feldolgozták a könyvtár
ban a legfontosabb fogalmakat, kifejezéseket cso
portmunkában, elkészítették a társasjáték figuráit 
és tábláját. Meghatározták a játékszabályokat, 
megfogalmazták a szerencse- és a balszerencse
kártyákat. . .És kezdődhetett a JÁTÉKJA gyerekek 
és ő is nagyon élvezték az olvasást, a felkészü
lést és a feldolgozást egyaránt. Illusztrációk is 
születtek, és újabb elhatározás: más műveket is 
feldolgoznak közösen, nem hagyományos for
mákban. 

Stílszerűen egy „meglepetés-varázslat" követ
kezett: Bosnyák Viktória, a Tündérboszorkány 
szerzője termett köztünk! Előző nap tudta meg, 
hogy könyvéről és annak feldolgozásáról szó lesz 
ezen a konferencián - és itt is termett! Lelkesen 
köszönte meg a könyvtárosok, tanárok segítsé

gét és további közös munkálkodásra kérte a je
len lévőket. 

Szecsődi Tamás Leó, a budapesti Szent István 
Gimnázium tanára, mesélt útkereséséről a kötelező 
olvasmányok világában. Szembesült a nehézségek
kel, azzal, hogy mennyire más egy hetedik évfo
lyamos diák, mint egy gimnazista, akire felkészí
tették. Felidézte, melyek voltak azok az olvasmány
élmények, melyekért ő lelkesedett ebben a korban, 
és többféle megközelítéssel, feldolgozással meg
próbálta megmutatni ezek szépségét, izgalmát di
ákjainak. Fontosnak tartja, hogy bemutassuk: a világ 
nem fekete és/vagy fehér. Szót ejtett a mesélés, a 
történetmondás erejéről. Azok a gyerekek, akiknek 
kiskorukban meséltek, örömmel helyezkedtek 
vissza ebbe a „boldog ősállapotba", akiknek pedig 
nem, azoknak legalább kiskamaszként megadatott 
ez az élmény. Ezzel elérte, hogy olvasnak a gyere
kek, közösen beszélgetnek, megvitatnak műveket. 

Peternainé Juhász Zsuzsának, a debreceni Ady 
Endre Gimnázium könyvtárostanárának meggyő
ződése, hogy olvasóvá csak olvasó nevel. A példa, 
az élmény átadásának szükségessége bebizonyítot
ta, ha a tanárok megnyílnak, megmutatják, ők mit 
olvasnak, mit ajánlanak, akkor a diákok is lelke
sednek. Csoóri Sándort idézte: „Aki kinyit egy 
könyvet, önmagát nyitja ki."Beszélt a választás 
szempontjairól, a feladatok összeállításának örö
meiről. Egyéni olvasási versenyt hirdetnek immár 
harmadik éve. Két fordulóban zajlik a vetélkedő, 
az első fordulóban tíz kérdésre kell válaszolni, mely 
a mű egy részletére vonatkozik (Az idén már az 
iskola honlapjáról is elérhető volt, és elektroniku
san is ki lehetett tölteni a feladatlapot.) A második 
fordulóban pedig az egész művet el kell olvasni és 
egy háziversenyen számot adni róla. A versenyző
ket egyénileg szólítják meg, a győztest az igazgató 
személyesen jutalmazza egy általa választott könyv
vel az Ady-napok alkalmából. A munka folytató
dik, tervek már vannak: jövőre 25 éves az iskola, 
ehhez fog kapcsolódni az olvasási verseny is. 

Az idő alaposan elrepült, de nem is érzé
keltük. Győri Gordon János zárszavában azt a 
sokszínűséget, ötletparádét és lelkesedést mél
tatta, melyet a kollégák képviselnek a kötele
ző és ajánlott olvasmányok olvastatása, feldol
gozása terén. Reményét fejezte ki, hogy a 
következő alkalommal sikerül a diákokat is 
bevonni a közvetlen párbeszédbe. Biztatott, 
hogy nyissuk ki közös könyveinket. 

Szakmári Klára könyvtárostanár, KTE 
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Könyvtárostanárnak lenni 

Pályanap egyetemistáknak 
a Mérei Intézetben 

Mit csinál egész nap egy könyvtárostanár? Mi a 
különbség iskolai könyvtáros és könyvtárostanár 
között? Milyen lehetőségek rejlenek a jelenlegi 
képzésben azok számára, akik a könyvtárostanári 
pályát szeretnék választani? 

Ilyen és ehhez hasonló kérdésekre kaphatták 
meg a választ mindazok az egyetemisták, akik 
részt vettek 2009. március 26-án a Mérei Ferenc 
Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanács

adó Intézet (MFFPPTI) Egyetem téri Informáci
ós Központjában tartott könyvtárostanár pálya
napon. 

Köszöntőjében Hock Zsuzsanna, az MFFPPTI 
könyvtárpedagógiai szakértője elmondta: régi 
álma vált valóra a csütörtök délutáni pályanap 
megrendezésével, amelynek hallgatói zömmel az 
ELTE BTK Könyvtártudományi Tanszékének 

diákjai közül kerültek ki. Hock Zsuzsanna, mi
után röviden ismertette a délután programját, be
vezetőjében kitért a hazai és a fővárosi iskolai 
könyvtárak helyzetére . Beszélt a 
könyvtárostanárság kettősségének: a könyvtáro
si és pedagógusi hivatás együttélésének szépsé
géről, valamint a jelenleg is folyó, nagy múltra 
visszatekintő Bod Péter Könyvtárhasználati Ver
senyben rejlő lehetőségekről, amely kiváló al
kalmat nyújt a tehetséggondozásra, a könyvtár
használat élményszerű tanítására. 

A könyvtároshallgatók nevében Kámán Ve
ronika, az ELTE BTK Könyvtártudományi Tan
székének másodéves hallgatója számolt be az 
útról, amely a könyvtárak otthonként való szere
tetétől a könyvtáros hivatás melletti tudatos dön-

tésig vezette őt. Az úton való elindulásban 
k ö n y v t á r o s é d e s a n y j á n k í v ü l h á r o m 
könyvtárostanára kísérte és kíséri ma is: Fü
löp Katalin, Kovácsné Bödei Ágota és Hock 
Zsuzsanna. Mindegyikük hozzátett valamit 
az otthonról hozott pályaképhez. Az út kez
detén e pályakép életerejének a szolgálat és 
az alázat fontosságát, valamint a könyvtáros 
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folytatódott a párbeszéd, a felvetett kérdé
sekkel való polemizálás. Az erőgyűjtés után 
Szó'nyi Magda pszichológiai szempontból mu
tatta be, mit jelent, milyen következményei van-
nak-lehetnek, ha az olvasás, illetve a szépirodal
mi befogadás kimarad az életünkből. Metafori
kus előadását a jó mag köré építette fel, melyért 
felelősek vagyunk! 

Kovács Csilla egy felmérés eredményein mu
tatta be a könyvtárhoz és a könyvtároshoz kapcso
lódó szimbólumokat. Rávilágított, hogy akár tuda
tában vagyunk, akár nem, ezek a jelképek megha
tározzák gondolkodásunkat, érzelmi viszonyulása
inkat. 

Péterfi Rita egy rejtvénnyel kezdte mondandó
ját. Felolvasott egy a 10-12 évesek között nagyon 
népszerű könyvből, mely korántsem volt 
„szép"irodalom, sőt, inkább rémséges, de ma ez az 
egyik legnépszerűbb mű... Mit mutatnak az eladási 
és a kölcsönzési adatok? Mit olvasnak ma a gye
rekek? Milyen szellemi és lelki táplálékkal látjuk 
el őket? Tudjuk-e mi lapul a „vonzó" címlap mö
gött, de leginkább a szövegben? Van-e esélyegyen
lőség könyvek, illetve szerzők között? Szomorúan 
kell megállapítani, hogy nincs. Ebben a helyzetben 
felhívta a jelenlevők figyelmét az olvasmányvá
lasztással, az ajánlással kapcsolatos felelősségükre. 

Adorján Emese gyakorló magyartanárként és 
könyvtárosként Bosnyák Viktória A Tündérboszor
kány című művét dolgozta fel nagyon sokrétűen 
egy osztállyal. Választását az érdekes történet, az 
olvasás misztikus hatalma, a mozgalmas, pörgős 
cselekmény és az élethű, virgonc szereplők hatá
rozták meg. A közös munka szellemi és gyakorlati 
területen egyaránt zajlott: feldolgozták a könyvtár
ban a legfontosabb fogalmakat, kifejezéseket cso
portmunkában, elkészítették a társasjáték figuráit 
és tábláját. Meghatározták a játékszabályokat, 
megfogalmazták a szerencse- és a balszerencse
kártyákat. . .És kezdődhetett a JÁTÉKJA gyerekek 
és ő is nagyon élvezték az olvasást, a felkészü
lést és a feldolgozást egyaránt. Illusztrációk is 
születtek, és újabb elhatározás: más műveket is 
feldolgoznak közösen, nem hagyományos for
mákban. 

Stílszerűen egy „meglepetés-varázslat" követ
kezett: Bosnyák Viktória, a Tündérboszorkány 
szerzője termett köztünk! Előző nap tudta meg, 
hogy könyvéről és annak feldolgozásáról szó lesz 
ezen a konferencián - és itt is termett! Lelkesen 
köszönte meg a könyvtárosok, tanárok segítsé

gét és további közös munkálkodásra kérte a je
len lévőket. 

Szecsődi Tamás Leó, a budapesti Szent István 
Gimnázium tanára, mesélt útkereséséről a kötelező 
olvasmányok világában. Szembesült a nehézségek
kel, azzal, hogy mennyire más egy hetedik évfo
lyamos diák, mint egy gimnazista, akire felkészí
tették. Felidézte, melyek voltak azok az olvasmány
élmények, melyekért ő lelkesedett ebben a korban, 
és többféle megközelítéssel, feldolgozással meg
próbálta megmutatni ezek szépségét, izgalmát di
ákjainak. Fontosnak tartja, hogy bemutassuk: a világ 
nem fekete és/vagy fehér. Szót ejtett a mesélés, a 
történetmondás erejéről. Azok a gyerekek, akiknek 
kiskorukban meséltek, örömmel helyezkedtek 
vissza ebbe a „boldog ősállapotba", akiknek pedig 
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Könyvtárostanárnak lenni 

Pályanap egyetemistáknak 
a Mérei Intézetben 
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adó Intézet (MFFPPTI) Egyetem téri Informáci
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visszatekintő Bod Péter Könyvtárhasználati Ver
senyben rejlő lehetőségekről, amely kiváló al
kalmat nyújt a tehetséggondozásra, a könyvtár
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székének másodéves hallgatója számolt be az 
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tetétől a könyvtáros hivatás melletti tudatos dön-

tésig vezette őt. Az úton való elindulásban 
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az otthonról hozott pályaképhez. Az út kez
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Könyvtár i L e v e l e z ő / l a p • 2 0 0 9 . ápri l is • 35 



hivatás és az olvasók iránti elkötelezettséget 
vallja. 

A könyvtárosság számomra: szolgálat; jelen
lét az emberek életében, olyan módon, hogy meg
szólítható vagyok, ha szükség van rám - és ez 
talán mélyebb, mint a szakmai felkészültség (ami 
természetesen nem elhanyagolandó kritérium!). 
A megszólíthatóság, a személyesség egy iskolai 
könyvtárban, egy könyvtárostanár pályáján, aki 
szerencsésebb esetben napi kapcsolatban áll a 
diákokkal és a tanárokkal, kiemelt fontosságú" -
mondta. 

Mericsné Várhelyi Éva, a törökbálinti Bálint 
Márton Általános Iskola és Gimnázium 
könyvtarostanára a gyakorló könyvtárpedagógu
sok nevében mesélt élményszerűen az iskolai 
könyvtár mindennapjairól. A 6-18 éves diákok 
körében tagozatonként minden korosztály szá
mára biztosít játékos és ismeretterjesztő progra
mokat, foglalkozásokat, a magyar népmese nap
jának ünneplésétől kezdve az irodalmi vetélke
dőkön át a karácsonyi gyertyaöntésig. Kiemelte 
a tantestülettel való hatékony összefogás fontos
ságát, hiszen egy iskolai könyvtár csak ilyen 
háttérrel működhet eredményesen a diáksereg 
örömére és tudásbéli gyarapodására. Szólt a 
könyvtárhasználati ismeretek oktatásának jelen
tőségéről a közoktatásban, valamint a még ennél 
is érdekesebb szaktárgyi órák könyvtári lehető
ségeiről. Összegzésként ő is megfogalmazta, 
miért is szereti ezt a pályát: soha nem lehet 
unatkozni, elfáradni, hiszen mindig jön valami 
új, hol egy könyvtárhasználati óra, hol egy ve
télkedő, vagy éppen könyvtárszakmai feladatok. 

Lázárné Szanádi Csilla, a Könyvtárostanárok 
Egyesületének (KTE) elnöke mutatta be az egye
sület célját, tevékenységét, a szakmai érdekkép
viseletben játszott szerepét. Jó közösségbe tar
tozni, ezt vallják a könyvtárostanárok is - fogal
mazott, s ezt a KTE színes egyesületi élete, a 
nyári akadémiák, konferenciák, vándorgyűlések 
is igazolják, melyeken szép számmal vesznek 
részt az iskolai könyvtárosok az ország minden 
tájáról. 

A rendszeres évi programokon túl az 
MFFPPTI további találkozási lehetőségeket biz
tosít a fővárosi könyvtárostanárok számára. A 
könyvtárostanárok kötetlen továbbképzését biz
tosító műhelyfoglalkozások, a Kézfogás Kör és 
az Ez is, Az is Klub alkalmai a könyvtáros hall
gatók számára is nyitottak. 

A nap utolsó megszólalójaként Dömsödy 
Andrea, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Or
szágos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum (OFI 
OPKM) iskolai könyvtári szakreferense a 
könyvtárostanárok és az iskolai könyvtárosok 
képzésének hazai lehetőségeiről számolt be a 
hallgatóságnak. 

Míg a továbbképzések és szakmai műhelyek 
széles skálája esélyt ad a már gyakorló könyvtá
rosoknak ismereteik és gyakorlati tudásuk elmé
lyítésére, egyetemistaként könyvtárostanárrá 
válni nem is olyan könnyű, s a határozott döntés
nek már igen korán meg kell születnie a hallga
tóban ahhoz, hogy elkezdhesse szakirányú ta

nulmányait. Az iskolai könyvtáros BA szakirány 
elvégzése ugyanis még nem jogosítja fel a dip
lomás hallgatót arra, hogy könyvtárostanárként 
dolgozzon, képzettsége csak a könyvtárostanár 
melletti kisegítő feladatok ellátására ad hivatalo
san lehetőséget. Ahhoz ugyanis, hogy valaki 
könyvtárostanárként dolgozhasson, szakirányú 
végzettsége mellett pedagógusi diplomával kell 
rendelkeznie. A könyvtárostanári MA elvégzé
sére hazánkban jelenleg három felsőoktatási in
tézmény biztosít lehetőséget. 

A képzési rendszer másik visszássága, hogy a 
fővárosi intézmények nem tudnak nyújtani sem 
BA, sem MA képzést a könyvtárostanár-képzés-
ben. 

A pályanap újszerű kezdeményezése so
kunkban erősítette meg a szándékot, amely az 
iskolai könyvtárak világa felé vezet bennün
ket, s reméljük, hogy ebben a körben hamaro
san újra összegyűlhetünk, találkozhatunk egy
mással. 

Kámán Veronika 
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Tudjon róla! 

1% 
A Pro Bibliothecis Ecclesiarum et Scholarum Alapítvány az alábbi évek személyi jövedelem
adójából kapott 1%-kal a következő művek restaurálását támogatta: 

A 2001. évi szja-ból kapott 90 190 Ft-tal a szarvasi Vajda Péter Gimnázium 
Könyvtára: Lexicon historicorum (h. n., é. n. 2720 p.) 

A 2002. évi szja-ból kapott 52 042 Ft-tal az Inotai Református Egyház: 1819-
1858 közötti évek Vegyes Anyakönyv 

A 2003. évi szja-ból kapott 60 200 Ft-tal a soproni Evangélikus Gyülekezet Könyv
tára: Szent Biblia (Gosslar, 1614) 

A 2004. évi szja-ból kapott 41 924 Ft-tal a hódmezővásárhelyi Bethlen Gábor 
Gimnázium Könyvtára: Tofeus Mihály: A szent soltárok resolutiója (Kolozsvár, 1683. 
876 p.) 

A 2005. évi szja-ból kapott 40 369 Ft-tal az orosházi Evangélikus Gyülekezet 
Levéltára: Matrica defunctorum... (1830) kéziratos kötet 

A 2006. évi szja-ból kapott 35 830 Ft-tal a csurgói Csokonai Gimnázium Könyv
tárában végzett helyszíni konzerválási munka költségeihez járult hozzá. 

A 2007. évi szja-ból kapott 29 477 Ft-tal a Magyarországi Román Ortodox Egy
ház Gyűjteményei: Penticostar... (Bukarest, 1743) kötet restaurálását támogatta. 

Megjelent és többféle formátumban rendelhető ETO-
konkordancia 

A Könyvtári Intézet gondozásában elkészült Az Egyetemes Tizedes Osztályozás 1990. évi 
közép- és 2006. évi (2000. évvel lezárt) teljes kiadásának összehasonlító és hibaigazító jegy
zéke, amely több mint 7500 jelzet sorsáról ad eligazítást. 

Többféle formátumban is megrendelhető a Könyvtári Intézet webáruházában (http://  
www.ki.oszk.hu/107/el07_plugins/ntxshop/index.php?p=productsList&iCategory=8). 

1) helyileg nyomtatható kézirat pdf-ben (502 A4-es oldal CD-n (ára 2260 Ft + postaköltség) 

2) Winisis-sel, adatbázisban CD-n (ára 2260 Ft + postaköltség) 

3) ISO 2709 formátum CD-n (ára 2260 Ft + postaköltség) 

4) XML-formátum CD-n (ára 2260 Ft + postaköltség) 

5) táblázatos forma CD-n (ára 2260 Ft + postaköltség) 

6) tabulátorral tagolt txt-formátum (ára 2260 Ft + postaköltség) 
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Pályázati felhívás 
„Az év fiatal könyvtárosa-díj" elnyerésére 

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete 
(MKE), valamint az Informatikai és Könyv
tári Szövetség (IKSZ) a fiatal könyvtáro
sok számára ismét meghirdeti Az év fiatal 
könyvtárosa-díj elnyerésére irányuló pá
lyázatát. Díjazott az a fiatal könyvtáros 
lehet, akit az IKSZ, az MKE szervezetei, 
szervezeti egységei vagy a munkáltató 
könyvtár a szervezetek honlapjáról letölt
hető jelölési űrlap útján a díjra jelöl. A 
jelölés elfogadását a jelölési űrlapon törté
nő aláírás igazolja. 

A pályázás formai feltételei: 
• A jelölt a jelölési határidő napján 

(május 31.) nem lehet idősebb 35 évesnél. 
• A jelöltnek legalább 3 év könyvtári 

munkakörben töltött munkaviszonnyal kell 
rendelkeznie. 

• A jelöltnek a jelölés idejében könyv
táros munkakörben foglalkoztatottnak kell 
lennie. 

• Nem jelölhető a díjra az, aki tartós 
távolléten (gyes, gyed, fizetés nélküli szabad
ság vagy 6 hónapnál hosszabb idejű táppénz) 
van, illetve aki a díjra jelölésről nem tud, azt 
nem fogadja el. 

• Nem jelölhető a díjra az, aki a díjat az 
előző 4 év valamelyikében már elnyerte. 

A pályázónak saját választása alapján 
„A" esetben a szakterületének gyakorlatá
ból származó valamely téma írásbeli, még 
nem publikált kidolgozását (minimum 20, 
maximum 50 A/4-es oldal, 12-es betűnagy
ság, 1,5-es sortáv, Times New Román 
betűtípus - szakdolgozat nem nyújtható 
be!), „B" esetben egy projektbemutatót 
kell elkészítenie. Ennek műfaját maga 
határozza meg (pl.: diaporáma, hangjáték, 
film, riport stb.). Hordozója olyan legyen, 
ami szokványos eszközzel (magnó, lemez
játszó, számítógép) lejátszható. Időtartama 
nem lehet több 15 percnél. Bemutatásra ki
zárólag olyan projekt választható, melynek 
megvalósításában a jelölt önmaga is aktí

van részt vett. A bemutatóból ki kell de
rülnie a részvétel módjának, a projekt 
céljának, a megvalósult, illetve várható pro
jekteredményeknek. Az előző években nem 
nyertes pályamunkák az egyéb feltételek 
megfelelése esetén ismét benyújthatók. 

A pályamunkához a jelölési űrlapon 
és a két kötelező mellékleten (a pályázó 
szakmai életútja - publikációs listája; a 
megvalósulásnak teret adó intézmény / 
munkáltató/ bemutatása - a mellékletek 
műfaja szabadon választható.) kívül továb
bi mellékletek is csatolhatok. 

Beérkezési határidő: 2009. június 2. 
kedd 16 óra. 

Az elismerő cím odaítéléséről a kura
tórium a dokumentumok (pályamunka, 
kötelező és nem kötelező mellékletek)az 
alapító okiratban meghatározott szem
pontok szerinti értékelése után dönt. 

Az elismerés ünnepélyes átadására az 
MKE 41. Vándorgyűlés nyitó plenáris 
ülésén (Debrecen, 2009. július 9.) kerül sor. 
A címmel elismerő oklevél és pénzjutalom 
(100 e Ft), valamint egyéb szakmai támoga
tás jár 

A pályázat benyújtható személyesen 
(Országos Széchényi Könyvtár - MKE Tit
kárság irodája, 439-es szoba), postai úton 
(Magyar Könyvtárosok Egyesülete, 1827 
Budapest, Budavári Palota "F" épület), 
elektronikus úton mke@oszk.hu. A papír 
dokumentumokat egy eredeti és egy elekt
ronikus másolati példányban, a számítógé
pes dokumentumokat elektronikusan, az 
eleve egyéb adathordozóra készített vagy 
utólag kiírt dokumentumokat (hangkazet
ta, CD, DVD stb.) 5 azonos példányban 
kell leadni. Az iroda hétfőtől csütörtökig 
9-től 16 óráig, pénteken 9-től 14-óráig ér
hető el. A hiányosan benyújtott pályázato
kat tartalmi elbírálás nélkül elutasítjuk. 

Bakos Klára Dr. Fodor Péter 
elnök, MKE elnök, IKSZ 

38 • Könyvtár i L e v e l e z ő / l a p • 2 0 0 9 . ápr i l is 

Orkény-honlap 
Az Örkény István életműve előtt tisztelgő honlap az Örkény család és az Országos Széchényi 
Könyvtár között létrejött megállapodás eredményeként készült 2009 tavaszán. 

A honlap közzéteszi Örkény István életművének számos részletét, és elérhető rajta 
keresztül a Magyar Elektroni-
Palatinus Kiadó által jegyzett , 
is. A Galériákban az író életút-
Pisti a vérzivatarban, a Kulcs-
tatóinak és későbbi magyar és 
színházi plakátokat, cikkeket, 
é r d e k e s s é g e k e t t e k i n t h e t n e k 
Széchényi Könyvtár, valamint 
és Intézet gyűjteményéből. A 
mi Múzeum jóvoltából Örkény 
tek és általa elmondott egyper-
szolgáltatásban, valamint - a 
Kiadónak köszönhetően - elér-
hangfelvétel is. Örkény István 

kus Könyvtárban publikált , a 
válogatott művek négy kötete 
ját, a Tóték, a Macskajáték, a 
keresők, a Vérrokonok ősbemu-
külföldi e lőadása inak fotóit , 
Örkény-kéziratokat és további 
meg a család és az Országos 
az Országos Színházi Múzeum 
Hungaroton és a Petőfi Irodai-
Istvánnal készült interjúrészle-
cesek is m e g h a l l g a t h a t ó k a 
Kossuth Kiadónak és a Mojzer 
hető több Mázsái Pállal készült 
műveinek bibliográfiája, a ma

gyarországi és külföldi színházi bemutatók listája, a szakirodalmi és fordításjegyzék 
és az Örkény ihlette képzőművészeti alkotások mellett, a honlapról készült angol 
nyelvű összefoglalás, néhány egyperces novella angol szövege, pályázati felhívás és 
számos más érdekesség is megtalálható a honlapon, melynek arculatát az Örkény 
István lakásában készült fotók ihlették. 

Gratulálunk! 
Hiller István oktatási és kulturális miniszter a Magyar Köztársaság elnöke megbízásából 
március 15. alkalmából, kimagasló színvonalú munkája elismeréseként, átadta Monok István
nak, az Országos Széchényi Könyvtár főigazgatójának a Magyar Köztársasági Érdemrend 
tisztikeresztje kitüntetést. 

Magyar Köztársasági Érdemrend lovagkeresztje kitüntetésben részesült Szabó 
Zsoltné, a Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Kar Könyvtárának főigazga
tója. 

A Magyar Köztársasági Arany Érdemkereszt kitüntetést kapta Baloghné Ábrányi 
Hedvig, a Magyar Numizmatikai Társaság irodavezetője, könyvtárvezető. 

A Magyar Köztársasági Ezüst Érdemkeresztjével tüntették ki Pobori Ágnest, a 
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Észak-pesti Régiójának igazgatóját és Weszelitsné 
dr. Lakos Katalint, a Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézet könyvtárvezetőjét. 

Acsné Varga Mónikának, a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Budafoki Könyvtára 
vezetőjének ugyancsak március 15-én adták át a budafoki önkormányzat ünnepi 
képviselő-testületi ülésén a Kultúra 22 díjat. 

Horváth József, a Kisfaludy Károly Megyei Könyvtár igazgatója az ELTE Böl
csészettudományi Karán sikeresen védte meg Győr lakóinak mindennapi élete a vég
rendeletek tükrében (17. század) című PhD-disszertációját, amit a bíráló bizottság a 
summa cum laude fokozattal minősített. 

Mindannyiuknak szívből gratulálunk, és további sikereket kívánunk! 
v ) 
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Pályázati felhívás 
„Az év fiatal könyvtárosa-díj" elnyerésére 

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete 
(MKE), valamint az Informatikai és Könyv
tári Szövetség (IKSZ) a fiatal könyvtáro
sok számára ismét meghirdeti Az év fiatal 
könyvtárosa-díj elnyerésére irányuló pá
lyázatát. Díjazott az a fiatal könyvtáros 
lehet, akit az IKSZ, az MKE szervezetei, 
szervezeti egységei vagy a munkáltató 
könyvtár a szervezetek honlapjáról letölt
hető jelölési űrlap útján a díjra jelöl. A 
jelölés elfogadását a jelölési űrlapon törté
nő aláírás igazolja. 

A pályázás formai feltételei: 
• A jelölt a jelölési határidő napján 

(május 31.) nem lehet idősebb 35 évesnél. 
• A jelöltnek legalább 3 év könyvtári 

munkakörben töltött munkaviszonnyal kell 
rendelkeznie. 

• A jelöltnek a jelölés idejében könyv
táros munkakörben foglalkoztatottnak kell 
lennie. 

• Nem jelölhető a díjra az, aki tartós 
távolléten (gyes, gyed, fizetés nélküli szabad
ság vagy 6 hónapnál hosszabb idejű táppénz) 
van, illetve aki a díjra jelölésről nem tud, azt 
nem fogadja el. 

• Nem jelölhető a díjra az, aki a díjat az 
előző 4 év valamelyikében már elnyerte. 

A pályázónak saját választása alapján 
„A" esetben a szakterületének gyakorlatá
ból származó valamely téma írásbeli, még 
nem publikált kidolgozását (minimum 20, 
maximum 50 A/4-es oldal, 12-es betűnagy
ság, 1,5-es sortáv, Times New Román 
betűtípus - szakdolgozat nem nyújtható 
be!), „B" esetben egy projektbemutatót 
kell elkészítenie. Ennek műfaját maga 
határozza meg (pl.: diaporáma, hangjáték, 
film, riport stb.). Hordozója olyan legyen, 
ami szokványos eszközzel (magnó, lemez
játszó, számítógép) lejátszható. Időtartama 
nem lehet több 15 percnél. Bemutatásra ki
zárólag olyan projekt választható, melynek 
megvalósításában a jelölt önmaga is aktí

van részt vett. A bemutatóból ki kell de
rülnie a részvétel módjának, a projekt 
céljának, a megvalósult, illetve várható pro
jekteredményeknek. Az előző években nem 
nyertes pályamunkák az egyéb feltételek 
megfelelése esetén ismét benyújthatók. 

A pályamunkához a jelölési űrlapon 
és a két kötelező mellékleten (a pályázó 
szakmai életútja - publikációs listája; a 
megvalósulásnak teret adó intézmény / 
munkáltató/ bemutatása - a mellékletek 
műfaja szabadon választható.) kívül továb
bi mellékletek is csatolhatok. 

Beérkezési határidő: 2009. június 2. 
kedd 16 óra. 

Az elismerő cím odaítéléséről a kura
tórium a dokumentumok (pályamunka, 
kötelező és nem kötelező mellékletek)az 
alapító okiratban meghatározott szem
pontok szerinti értékelése után dönt. 

Az elismerés ünnepélyes átadására az 
MKE 41. Vándorgyűlés nyitó plenáris 
ülésén (Debrecen, 2009. július 9.) kerül sor. 
A címmel elismerő oklevél és pénzjutalom 
(100 e Ft), valamint egyéb szakmai támoga
tás jár 

A pályázat benyújtható személyesen 
(Országos Széchényi Könyvtár - MKE Tit
kárság irodája, 439-es szoba), postai úton 
(Magyar Könyvtárosok Egyesülete, 1827 
Budapest, Budavári Palota "F" épület), 
elektronikus úton mke@oszk.hu. A papír 
dokumentumokat egy eredeti és egy elekt
ronikus másolati példányban, a számítógé
pes dokumentumokat elektronikusan, az 
eleve egyéb adathordozóra készített vagy 
utólag kiírt dokumentumokat (hangkazet
ta, CD, DVD stb.) 5 azonos példányban 
kell leadni. Az iroda hétfőtől csütörtökig 
9-től 16 óráig, pénteken 9-től 14-óráig ér
hető el. A hiányosan benyújtott pályázato
kat tartalmi elbírálás nélkül elutasítjuk. 

Bakos Klára Dr. Fodor Péter 
elnök, MKE elnök, IKSZ 
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Orkény-honlap 
Az Örkény István életműve előtt tisztelgő honlap az Örkény család és az Országos Széchényi 
Könyvtár között létrejött megállapodás eredményeként készült 2009 tavaszán. 

A honlap közzéteszi Örkény István életművének számos részletét, és elérhető rajta 
keresztül a Magyar Elektroni-
Palatinus Kiadó által jegyzett , 
is. A Galériákban az író életút-
Pisti a vérzivatarban, a Kulcs-
tatóinak és későbbi magyar és 
színházi plakátokat, cikkeket, 
é r d e k e s s é g e k e t t e k i n t h e t n e k 
Széchényi Könyvtár, valamint 
és Intézet gyűjteményéből. A 
mi Múzeum jóvoltából Örkény 
tek és általa elmondott egyper-
szolgáltatásban, valamint - a 
Kiadónak köszönhetően - elér-
hangfelvétel is. Örkény István 

kus Könyvtárban publikált , a 
válogatott művek négy kötete 
ját, a Tóték, a Macskajáték, a 
keresők, a Vérrokonok ősbemu-
külföldi e lőadása inak fotóit , 
Örkény-kéziratokat és további 
meg a család és az Országos 
az Országos Színházi Múzeum 
Hungaroton és a Petőfi Irodai-
Istvánnal készült interjúrészle-
cesek is m e g h a l l g a t h a t ó k a 
Kossuth Kiadónak és a Mojzer 
hető több Mázsái Pállal készült 
műveinek bibliográfiája, a ma

gyarországi és külföldi színházi bemutatók listája, a szakirodalmi és fordításjegyzék 
és az Örkény ihlette képzőművészeti alkotások mellett, a honlapról készült angol 
nyelvű összefoglalás, néhány egyperces novella angol szövege, pályázati felhívás és 
számos más érdekesség is megtalálható a honlapon, melynek arculatát az Örkény 
István lakásában készült fotók ihlették. 

Gratulálunk! 
Hiller István oktatási és kulturális miniszter a Magyar Köztársaság elnöke megbízásából 
március 15. alkalmából, kimagasló színvonalú munkája elismeréseként, átadta Monok István
nak, az Országos Széchényi Könyvtár főigazgatójának a Magyar Köztársasági Érdemrend 
tisztikeresztje kitüntetést. 

Magyar Köztársasági Érdemrend lovagkeresztje kitüntetésben részesült Szabó 
Zsoltné, a Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Kar Könyvtárának főigazga
tója. 

A Magyar Köztársasági Arany Érdemkereszt kitüntetést kapta Baloghné Ábrányi 
Hedvig, a Magyar Numizmatikai Társaság irodavezetője, könyvtárvezető. 

A Magyar Köztársasági Ezüst Érdemkeresztjével tüntették ki Pobori Ágnest, a 
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Észak-pesti Régiójának igazgatóját és Weszelitsné 
dr. Lakos Katalint, a Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézet könyvtárvezetőjét. 

Acsné Varga Mónikának, a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Budafoki Könyvtára 
vezetőjének ugyancsak március 15-én adták át a budafoki önkormányzat ünnepi 
képviselő-testületi ülésén a Kultúra 22 díjat. 

Horváth József, a Kisfaludy Károly Megyei Könyvtár igazgatója az ELTE Böl
csészettudományi Karán sikeresen védte meg Győr lakóinak mindennapi élete a vég
rendeletek tükrében (17. század) című PhD-disszertációját, amit a bíráló bizottság a 
summa cum laude fokozattal minősített. 

Mindannyiuknak szívből gratulálunk, és további sikereket kívánunk! 
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A mese útja, országos olvasóprogram 

A mese útja olyan országos olvasóvá nevelő program, melyhez önkéntes alapon csatlakoznak 
a gyermekek olvasásáért felelősséget érző szervezetek, intézmények. A cél az, hogy szakmai 
támogatást nyújtsunk mindazoknak, akik gyermekkel foglalkozva szövegértési nehézségekkel 
és az olvasókedv csökkenésével találkoznak. 

A mese útja tizenhárom „mesehónapon" át kanyarog, 2009 áprilisától 2010 áprilisáig. 
Minden hónap főszereplője más-más mesehős, így azután egymást követi a Vándorok hava, 
Boszorkány hava, Erdő hava, Királykisasszonyok hava, Sárkány hava, Óriások hava, Tündé
rek hava, Varázsló hava, A legkisebb fiú hava, Medvék hava, Manók hava, Ördögök hava, 
Operencia hava. 

Havonta más főszervező tartja a nyitórendezvényt és készíti el a honlapon megjelenítendő 
tartalmakat. Reményeink szerint az év során új meg új intézmények, közösségek kapcsolód
nak a programhoz, így a megvalósítás módszerei egyre gyarapodnak. A legfontosabb szem
pont, hogy minden módszer közelebb hozza a gyerekeket, fiatalokat az olvasás megszerette
téséhez. 

A honlap (www.meseutja.hu) révén tartjuk a kapcsolatot és osztjuk meg egymással az 
információkat. A honlap legfőbb célja, hogy létrejöjjön egy olyan megoldáscsomag, mely 
minden résztvevő számára elérhető és jól használható a mindennapi gyakorlatban. 

A gyerekek szövegértésére vonatkozó riasztó adatok egyre több szakembert foglalkoztat
nak. Számtalan cikk jelent meg a témában, sokféle kezdeményezés próbál javítani a helyze
ten. Ám A mese útjához hasonlóan nagyszabású, olvasásnépszerűsítő program még nem 
valósult meg Magyarországon. 

A tizenhárom hónapos program szeretné felhívni a figyelmet arra, hogy az olvasás az 
internet világában épp olyan fontos, mint bármikor korábban. Megfelelő olvasási készségek 
híján nem lehet továbbtanulni, érvényesülni. 

Számunkra az olvasás megszerettetéséhez vezető út A mese útja. A mesék révén a gyere
kek megismerkednek közös múltunk fontos részével, a magyar népmesék világával, melyek
nek üzenete ma is eleven. A mesék bölcsessége kortalan. Nem véletlen, hogy egyre több 
pszichológus, biblioterapeuta választja a mesét mint gyógyító erejű eszközt. A közös mese
hallgatás közösségteremtő erő. És nem csak a gyerekek számára. Bízunk benne, hogy A mese 
útja sok családot is elvezet intézményeinkbe, hiszen megigézheti a kamaszokat és a felnőtte
ket is. 

Szeretnénk, ha A mese útja elvezetne minden egyes ágyhoz, ahol egy gyerek aludni készül, 
és ismét divatba jönne az igazi, semmivel nem pótolható, hangosan felolvasott esti mese. 

Kiss Katalin 
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Radnóti Miklós szegedi, egyetemi éveit bemutató 

kiállítás nyílt pénteken a Tisza-parti városban 
Az egyetemi könyvtár aulájában június 26-ig megtekinthető tárlat látogatói számos korabeli dokumen
tum, fotó, levél segítségével ismerhetik meg a száz esztendeje született költő életének azt az időszakát, 
amikor a Ferenc József Tudományegyetem bölcsészkaráii magyar-francia szakos tanári diplomát szerzett. 

A kiállítás anyagából kiderül, hogy az egyetemre még Glatter Béla néven beiratkozó hallgató az első 
félévben több mint heti hatvan előadást vett fel, mely közül később többet leadott, így végül tizenkilenc 
előadást hallgatott heti negyvennégy órában. 

A tárlat rendezői bemutatják Radnóti egykori szegedi professzorait, és külön kiállítás rész foglalkozik 
a költő és mentorai - Sík Sándor piarista tanár, irodalomtörténész, valamint a francia filológiát oktató 
Zolnai Béla - kapcsolatával. 

Radnóti szegedi évei alatt összesen nyolc albérletben lakott, az egyik tárlóban olvasható az a levél is, 
melyben a költő Pesten hagyott menyasszonyának, Gyarmati Fanninak számol be lakhatási körülménye
iről. 

Az érdeklődők megismerkedhetnek annak a sajtópernek a részleteivel, amely az 1931 tavaszán 
megjelent Újmódi pásztorok éneke című kötete miatt indult a költő ellen. Az ügyészség a kötetet 
elkobozta Radnótit pedig szemérem elleni vétség és vallás elleni kihágás miatt nyolc nap elzárásra ítélte. 

Az egyetemi könyvtár gyűjteményéből számos első kiadású dedikált Radnóti-kötet is szerepel a 
kiállításon, ahogy látható több a költőről készült érme és kisplasztika, valamint rengeteg fénykép is, 
többek között a művészről készült talán egyetlen mosolygós portré, Müller Miklós alkotása 

(Forrás: http://szegedma.hu) 
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A reptér mellé költöztetnék Prága balsorsú Nemzeti 

Könyvtárát 
A cseh szociáldemokraták huszárvágással oldanák meg a politikai viták miatt késleltetett prágai Nemzeti 
Könyvtár felépítését, amely a nemrég elhunyt, cseh származású sztárépítész, Jan Kaplicky első munkája 
lehetett volna hazájában. Dávid Rath, a közép-csehországi körzet elöljárója úgymond saját territóriumán: 
a prágai Ruzyne reptér közelében építtetné fel a lila-zöld pudingra emlékeztető épületet, az eredetileg 
tervezett helyszín, a Hradzsintól látótávolságban fekvő Letná-park helyett. Ezt Jiri Paroubek, a jelenleg 
ellenzéki szociáldemokrata párt vezére jelentette be egy televíziós vitaműsorban. 

Paroubek azt is hozzátette: tisztában vannak vele, hogy a nemzeti könyvtár számára városközponti 
elhelyezés lenne ideális, ahol kiszolgálhatná az egyetemi hallgatókat. Utóbbiak egy csoportja nemrég 
utcai demonstrációval hívta fel a figyelmet a könyvtár veszni tűnő ügyére. Jan Kaplicky, az 1968-ban 
Angliába emigrált építész és irodája, a Future Systems 2007 februárjában nemzetközi pályázaton nyerte 
el a megbízást az új nemzeti bibliotéka felépítésére, rendhagyó épülete mögül azonban hamar kifogyott 
a politikai támogatás. Az akkor ellenzéki jobboldal hevesen támadta a terveket; a kritikusokhoz csatla
kozott Václav Klaus államfő és némi hezitálás után Pavel Bém, Prága főpolgármestere is. A kormány 
végül 2008-ban további két évre elhalasztotta az építkezésről való döntést, financiális nehézségekre 
hivatkozva. 

Praoubek és Rath ötlete valószínűleg nem jelent alternatívát a könyvtár számára, mivel a helyszín 
megváltoztatásával a tervek alapvető átdolgozására lenne szükség. Ez Kaplicky halálával finoman szólva 
is megkérdőjelezhetővé vált - ráadásul az iroda és a szerzői jogok örökösévé vált Amanda Levete azóta 
elbocsátotta a könyvtár tervein dolgozó utolsó építészeket. 

(Forrás: www.hg.hu) 
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A mese útja, országos olvasóprogram 
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Kiss Katalin 
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Radnóti Miklós szegedi, egyetemi éveit bemutató 
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A KORTÁRS CSEHORSZÁG: BOHÉM BOHÉMIA 
Országos Széchényi Könyvtár 

Merítés a kortárs cseh irodalom gyöngyszemeiből 
(OSZK VII. emelet) 
Az Országos Széchényi Könyvtár kiállítása a világirodalom legjelentősebb cseh alkotóin 

kívül a fiatal írói nemzedék munkáiból is válogatást ad: Bohumil Hrabal, Milán Kundéra, 
Vladimír Páral művei mellett az évezred végi posztmodern irányzatok képviselőinek magyar 
nyelven olvasható könyvtermésén keresztül egészen napjaink pályakezdő, elsőkötetes cseh 
íróinak bemutatkozásáig. 

Szigorúan ellenőrzött Hrabal 
(Kiállítás Hrabal születésének 95. évfordulóján, OSZK V. emelet) 
Kurátor: Hana Hamplová, Tomás Mazal 
A Hrabal életének egyes állomásait - a gyerekkortól egészen idős koráig - végigkísérő 

tárlat nem csupán fotókkal illusztrálja a világhírű cseh író életét, hanem annak tárgyi világát 
is felvillantja. A fotók szerzői között neves fotográfusokkal találkozhatunk, de számos olyan 
kép is látható, melynek szerzője ismeretlen, kilétét homály fedi. 

Kafka Prágája 
(Kiállítás, OSZK VII. emelet) 
Varga László műveinek alaptémája a szorongás. Az alkalmazott grafika és gépgrafika 

mesterének művészetét mindenekelőtt Franz Kafka ösztönözte, akinek művei belső világával 
évtizedek óta termékeny párbeszédet folytat. 

Borbíró László fekete-fehér fotói 1974-75-ben készültek. Kafka belső világát ő a prágai 
környezet felől igyekszik megragadni, amit a '70-es évek nyomasztó ideológiája még érzék
letessé tett. 

I ) 

Tudta-e, hogy? 
A pókháló egy hihetetlenül erős anyag: a vastagságához viszonyítva jóval erősebb, mint az 
acél. Szakértők szerint egy ceruzavastagságú pókháló kötél meg tudna állítani egy Boeing 747 
óriásgépet repülés közben. 

A sakkban használt "Sakk-matt" kifejezés alapja a perzsa "Shah Mat", aminek jelentése: 
"a király halott". 

A számítástechnikai szlengben a hibák jelölésére használt "bug" (bogár) szó eredete 1945-
re nyúlik vissza. A Harvard egyetemen található számítógép meghibásodott, és a hibakeresés 
során egy. női dolgozó egy moly lepkét talált az áramkörök között, amit aztán eltávolított. 
Azóta, ha vacakol egy számítógép, azt mondják, hogy bogár (bug) van benne. 

A testen belül a fájdalom kb. 110 m/s sebességgel terjed. 
A Titanic katasztrófáját két kutya is túlélte. 
A Tyrranosaurus Rex legközelebbi ma is élő rokona: a csirke. 
A világ ivóvízkészletének egyharmada Kanadában található. 
A világ legnagyobb munkáltatója az indiai vasúttársaság, több mint egymillió alkalmazottal. 
Albert Einstein 6 éves korában kezdett beszélni. 
Az "&" írásjel egy időben az angol ABC része volt. 

v \ 
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Új magyar regionális folyóirat 

A Szél - járás (honismeret-irodalom-képzőművészet-színház-zene) címében és tartalmában a 
Duna két oldalának, a Bécs-Pozsony-Győr-Komárom városok által meghatározható régiónak 
a bejárását jelenti. A tavaly decemberben megjelent első szám szigetközi és mátyusföldi költők 
verseit, Deák Ernő bécsi történész Lanzsér vára és Lanzsér mezőváros című tanulmányát, 
Kálóczy Katalin felvidéki útinaplóját Szepes-járás címmel, valamint Böröndi Lajos mosonma
gyaróvári költő, Gágyor Péter komáromi rendező, Görföl Jenő jókai helytörténész /a lap fő
szerkesztője/, Lacza Tihamér pozsonyi szerkesztő, Simon Attila balázsfai történész írásait, 
tanulmányait tartalmazza. 

Az új folyóiratot a mosonmagyaróvári Huszár Gál Városi Könyvtárban mutatták be az ol
vasóknak. 

Szép magyar térkép 2008 

2009. március 20-án hirdették ki a Szép magyar térkép 2008 és a Digitális magyar térkép 2008 
verseny eredményét. 

A térképkészítők és a kiadók 69 művet neveztek be. A szakemberekből és térképhasználók
ból álló zsűri 4 első, 2 második és 1 harmadik díjat ítélt oda. Ezeken kívül még 4 munka ré
szesült dicséretben. 

A beküldött pályaművekből rendezett kiállítás 2009. április 30-áig megtekinthető az Orszá
gos Széchényi Könyvtárban. 

Eseménynaptár 

Dátum Hely Rendezvény Rendező intézmény Információ 

IV. 23-26. Bp., Millenáris Park 16. Budapesti Nemzetközi 
Könyvfesztivál 

MKKE festival@mkke.hu 

V. 19. Bp. IKSZ-közgyulés IKSZ iksz@oszk.hu 
V. 19. Eger Egész életen át tartó tanulás Publika MKK http://www.ki.oszk.hu  

/publika 

V. 21. Széphalom Nincs más haza, csak az 
anyanyelv - konferencia 

II. Rákóczi Ferenc Megyei 
Könyvtár 

www.rfmk.hu 

V. 22-23. Miskolc Korszerű eljárások, korszerű 
könyvtárak 

II. Rákóczi Ferenc Megyei 
Könyvtár 

www.rfmk.hu 

V. 24-26. Csongrád Kárpát-medencei könyvtárosok 
találkozója 

IKSZ, Csemegi Károly 
Könyvtár és Inf. Közp. 

iksz@oszk.hu  
www.konyvtar. csongrad.hu 

V. 27. Bp., Bajor Gizi 
Színészmúzeum 

Adatbázis-építés, digitalizálás 
könyvtári és múzeumi 
környezetben 

Országos Színháztörténeti 
Múzeum és Intézet 

www.oszmi.hu 

VI. 20. országszerte Múzeumok éjszakája mke@oszk.hu 

VII. 9 -11 . Debrecen MKE Vándorgyűlés MKE mke@oszk.hu 

VII. 15-17. Eger MKE Helyismereti Szekció MKE Helyismereti Szekció tbela@vfmk.hu 

X. 5-12. országszerte Országos nagyi könyvtári napok IKSZ iksz@oszk.hu  
összefogás-honlap 

X. 11. országszerte Könyves vasárnap IKSZ, könyvtárak összefogás-honlap 

X. 12. Összefogás-zárókonferencia IKSZ összefogás-honlap 

mailto:festival@mkke.hu
mailto:iksz@oszk.hu
http://www.ki.oszk.hu
http://www.rfmk.hu
http://www.rfmk.hu
mailto:iksz@oszk.hu
http://www.konyvtar
http://csongrad.hu
http://www.oszmi.hu
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acél. Szakértők szerint egy ceruzavastagságú pókháló kötél meg tudna állítani egy Boeing 747 
óriásgépet repülés közben. 

A sakkban használt "Sakk-matt" kifejezés alapja a perzsa "Shah Mat", aminek jelentése: 
"a király halott". 

A számítástechnikai szlengben a hibák jelölésére használt "bug" (bogár) szó eredete 1945-
re nyúlik vissza. A Harvard egyetemen található számítógép meghibásodott, és a hibakeresés 
során egy. női dolgozó egy moly lepkét talált az áramkörök között, amit aztán eltávolított. 
Azóta, ha vacakol egy számítógép, azt mondják, hogy bogár (bug) van benne. 

A testen belül a fájdalom kb. 110 m/s sebességgel terjed. 
A Titanic katasztrófáját két kutya is túlélte. 
A Tyrranosaurus Rex legközelebbi ma is élő rokona: a csirke. 
A világ ivóvízkészletének egyharmada Kanadában található. 
A világ legnagyobb munkáltatója az indiai vasúttársaság, több mint egymillió alkalmazottal. 
Albert Einstein 6 éves korában kezdett beszélni. 
Az "&" írásjel egy időben az angol ABC része volt. 

v \ 
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Új magyar regionális folyóirat 

A Szél - járás (honismeret-irodalom-képzőművészet-színház-zene) címében és tartalmában a 
Duna két oldalának, a Bécs-Pozsony-Győr-Komárom városok által meghatározható régiónak 
a bejárását jelenti. A tavaly decemberben megjelent első szám szigetközi és mátyusföldi költők 
verseit, Deák Ernő bécsi történész Lanzsér vára és Lanzsér mezőváros című tanulmányát, 
Kálóczy Katalin felvidéki útinaplóját Szepes-járás címmel, valamint Böröndi Lajos mosonma
gyaróvári költő, Gágyor Péter komáromi rendező, Görföl Jenő jókai helytörténész /a lap fő
szerkesztője/, Lacza Tihamér pozsonyi szerkesztő, Simon Attila balázsfai történész írásait, 
tanulmányait tartalmazza. 

Az új folyóiratot a mosonmagyaróvári Huszár Gál Városi Könyvtárban mutatták be az ol
vasóknak. 

Szép magyar térkép 2008 

2009. március 20-án hirdették ki a Szép magyar térkép 2008 és a Digitális magyar térkép 2008 
verseny eredményét. 

A térképkészítők és a kiadók 69 művet neveztek be. A szakemberekből és térképhasználók
ból álló zsűri 4 első, 2 második és 1 harmadik díjat ítélt oda. Ezeken kívül még 4 munka ré
szesült dicséretben. 

A beküldött pályaművekből rendezett kiállítás 2009. április 30-áig megtekinthető az Orszá
gos Széchényi Könyvtárban. 

Eseménynaptár 

Dátum Hely Rendezvény Rendező intézmény Információ 

IV. 23-26. Bp., Millenáris Park 16. Budapesti Nemzetközi 
Könyvfesztivál 

MKKE festival@mkke.hu 

V. 19. Bp. IKSZ-közgyulés IKSZ iksz@oszk.hu 
V. 19. Eger Egész életen át tartó tanulás Publika MKK http://www.ki.oszk.hu  

/publika 

V. 21. Széphalom Nincs más haza, csak az 
anyanyelv - konferencia 

II. Rákóczi Ferenc Megyei 
Könyvtár 

www.rfmk.hu 

V. 22-23. Miskolc Korszerű eljárások, korszerű 
könyvtárak 

II. Rákóczi Ferenc Megyei 
Könyvtár 

www.rfmk.hu 

V. 24-26. Csongrád Kárpát-medencei könyvtárosok 
találkozója 

IKSZ, Csemegi Károly 
Könyvtár és Inf. Közp. 

iksz@oszk.hu  
www.konyvtar. csongrad.hu 

V. 27. Bp., Bajor Gizi 
Színészmúzeum 

Adatbázis-építés, digitalizálás 
könyvtári és múzeumi 
környezetben 

Országos Színháztörténeti 
Múzeum és Intézet 

www.oszmi.hu 

VI. 20. országszerte Múzeumok éjszakája mke@oszk.hu 

VII. 9 -11 . Debrecen MKE Vándorgyűlés MKE mke@oszk.hu 

VII. 15-17. Eger MKE Helyismereti Szekció MKE Helyismereti Szekció tbela@vfmk.hu 

X. 5-12. országszerte Országos nagyi könyvtári napok IKSZ iksz@oszk.hu  
összefogás-honlap 

X. 11. országszerte Könyves vasárnap IKSZ, könyvtárak összefogás-honlap 

X. 12. Összefogás-zárókonferencia IKSZ összefogás-honlap 

mailto:festival@mkke.hu
mailto:iksz@oszk.hu
http://www.ki.oszk.hu
http://www.rfmk.hu
http://www.rfmk.hu
mailto:iksz@oszk.hu
http://www.konyvtar
http://csongrad.hu
http://www.oszmi.hu
mailto:mke@oszk.hu
mailto:mke@oszk.hu
mailto:tbela@vfmk.hu
mailto:iksz@oszk.hu
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