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A jelen szaktudása a jövõ generációjáért –
Társadalmi Megújulás Operatív Program
„Tudásdepó-Expressz” – A könyvtári háló-
zat nem-formális és informális képzési sze-
repének erõsítése az élethosszig tartó tanulás
érdekében a Központi Statisztikai Hivatal
Könyvtárban és a Móricz Zsigmond Gimná-
ziumban (TÁMOP-3.2.4-09/1/KMR) nevû
nyertes pályázat ünnepélyes nyitó rendezvé-
nyeként 2010. október 19-én konferenciát
rendezett a Központi Statisztikai Hivatal
Könyvtár és konzorciumi partnere, a II. kerü-
leti Móricz Zsigmond Gimnázium, melynek
helyszíne a Központi Statisztikai Hivatal Ke-
leti Károly terme volt.

Felbecsülhetetlen értékû tudást és infor-
mációt halmozott fel az elmúlt közel másfél
században a KSH Könyvtár. A szélesebb
nagyközönség számára eddig még ismeret-
len gyûjteményrészt a most induló pályázat
eredményeként sokkal nagyobb olvasói kör
használhatja majd. Az egy év alatt megvaló-
suló fejlesztés keretében a legfõbb cél a
könyvtár jelentõs dokumentumállományá-
nak elérhetõvé tétele, a kötelespéldányra jo-
gosult KSH Könyvtár tételenként nagyrészt
egyedi, több mint 850 ezres állományából a
fejlesztés végrehajtása következtében meg-
újuló minõségi szolgáltatások nyújtása. 
A honlap továbbfejlesztésével, a portálon
elektronikusan, a könyvtárközi kölcsönzés
keretében, tudásbázisok létrehozásával, va-
lamint a megkötött együttmûködési megál-
lapodások nyomán a KSH Könyvtár és a
Móricz Zsigmond Gimnázium Könyvtára is
közvetlenül szolgálja a minõségi oktatást és
a formális oktatáson kívüli képzést, tanulást.

A projekt kötelezõ és önként vállalt fel-
adatai révén javul a szolgáltatások minõsége
és hatékonysága, jórészt megszûnnek a hoz-
záférés területi különbségei, lehetõvé válik a
szolgáltatásokat igénybe vevõk tanulást, in-
formációszerzést támogató és a könyvtár
dolgozóinak szakmai továbbképzése. A meg-
szólított célcsoport egyik eleme az ifjúság: 

a középiskolás korosztály, másrészt a gazda-
sági, statisztikai, valamint a könyvtár szakos
fõiskolai és egyetemi hallgatók köre. Köz-
vetlen célcsoportnak tekinthetõk a mun-
kanélküliek, akik számára munkavállalási
esélyeik növelése érdekében a könyvtár le-
hetõséget biztosít a számítógépes készségek
kialakítására és segítséget nyújt a munkake-
resésben. A fejlesztés részét képezõ felolva-
só szoftver és nagyító készülék alkalmazá-
sával a könyvtár szolgáltatásai elérhetõvé
válnak a projekt egy másik célcsoportja, a
vakok és gyengénlátók számára is.

A megvalósulás tervezett idõpontja 2011.
szeptember 30., akkorra a könyvtár teljes
dokumentumállományának katalógusa on-
line elérhetõ lesz. A fejlesztéstõl a könyv-
tári tagok és a kölcsönzõk számának 
emelkedését, a könyvtárközi kölcsönzés nö-
vekedését is várjuk, valamint a távhasználók
számának emelkedését is reméljük.

A pályázók 76 548 334 forintot nyertek
az Európai Unió támogatásával, az Európai
Szociális Alap társfinanszírozásával megva-
lósuló projektben – tájékoztatta elõadásában
a résztvevõket Nemes Erzsébet, a KSH
Könyvtár fõigazgatója a projekt indulása al-
kalmából rendezett konferencián. 

A könyvtár a nagyszabású beruházás be-
mutatóját a családi olvasás éve és a statiszti-
kai világnap eseményeihez kapcsolva neves
elõadókat hívott meg a konferenciára. 
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A rendezvényen elõadást tartott a Nem-
zeti Erõforrás Minisztérium szociális, csa-
lád- és ifjúságügyért felelõs államtitkára.
Soltész Miklós beszédében az olvasás meg-
szerettetésének fontosságát hangsúlyozta.
Mint kitért rá, az oktatási államtitkársággal
annak elérése a céljuk, hogy a külföldi fil-
mek többsége szinkronizálás helyett felira-
tozva jusson el a közönséghez. Ez ugyanis
nem csak olvasásra szorítja az embereket,
hanem a nyelvtanulást is elõsegíti. 

Az államtitkár kérte, hogy a projekt meg-
valósítása során a pályázat nyertesei – töb-
bek között hangos könyvek beszerzésével,
tájékoztatók tartásával – segítsék a fogya-
tékkal élõ és a hátrányos helyzetû embere-
ket is. 

Vukovich Gabriellának, a KSH elnöké-
nek üdvözletét Janák Katalin fõosztályve-
zetõ tolmácsolta a konferencia résztvevõi-
nek. Az olvasás fontosságát statisztikai ada-
tokkal alátámasztva Janák Katalin ismertet-
te: a tanulási nehézségek 50–60 százaléka
olvasási, szövegértési zavarokból adódik.
Kifejtette: az OECD felmérései, a PISA
(Programme for International Student
Assessment) és az IALS (International
Adult Literacy Survey) felvételek eredmé-
nyei egyaránt bizonyítják a funkcionális
analfabetizmus terjedését. A tizenévesek
ötöde tud ugyan olvasni, de nem érti, hogy
mit olvasott. A felnõtteknél ez az arány
30–32 százalék. Ezek az emberek hátrányba
kerülnek a munkaerõpiacon vagy kiszorul-
nak onnan, nem jutnak írásos információk-
hoz, másodrendû állampolgárokká válnak –
mutatott rá az olvasási készség fejlesztésé-
nek fontosságát hangsúlyozva.

A konferencián Farkas Barnabásné, a
Móricz Zsigmond Gimnázium igazgatóhe-
lyettese, Gazda István, a Magyar Tudo-
mánytörténeti Intézet igazgatója, Gyimóthy
Gábor Svájcban élõ magyar író, Nagy Attila
olvasásszociológus, valamint Jókai Anna író
tartott még elõadást.

Farkas Barnabásné a Móricz Zsigmond
Gimnázium projektben való részvételének
várható eredményeirõl, a megvalósuló fej-
lesztésekrõl, a közös portálról, a képzések-
rõl, a tudásbázisokról és a készülõ oktatási
módszertani segédletrõl beszélt.

Gazda István a családi könyvtárakat vá-
lasztotta témájául. Elõadásában hangsúlyoz-
ta, hogy a valós, megfogható könyv ismere-
tét semmilyen más információhordozóval
nem lehet helyettesíteni, és a könyvtárak
szerepe rendkívül fontos az olvasóvá neve-
lésben. Ezért õ kötelezõvé tenné a könyvtár-
használat oktatását az alapfokú képzésben.
Németh Lászlót idézte: „A jó tankönyv
negyvenoldalas térkép, amely bevezet a
könyvtárba.” Bemutatta a családi könyvtá-
rak legnépszerûbb darabjait a XVIII. szá-
zadtól napjainkig, és felhívta a figyelmet né-
hány különösen fontos alapmûre.

Gyimóthy Gábor a magyar nyelv védel-
mében tett erõfeszítéseirõl beszélt. Elmond-
ta, hogy szinte véletlenül fogott bele a ma-
gyar nyelv használatának elkorcsosulása 
elleni „keresztes hadjáratába”. Elõször csak
idegesítette a sok pongyolaság, nyelvtanilag
és stilisztikailag hibás megfogalmazás, a
rengeteg fölösleges idegen szó, aztán úgy
döntött, tesz valamit az ügyért: elõadássoro-
zatot indított. Folyamatosan járja az orszá-
got nyelvõrzõ programjával. 
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Nagy Attila arra a kérdésre kereste a vá-
laszt, hogy akarunk-e megmaradni. Egy né-
met antropológust idézett elõadása beveze-
tésében: „Nemzetek sorvadását soha nem a
fizikai sorvadás, hanem mindig kulturális,
kollektív felejtés idézi elõ.” Statisztikai ada-
tokkal, különbözõ felmérések eredményei-
nek bemutatásával támasztotta alá, hogy az
írni-olvasni tudásnak milyen fontos szerepe
van nemzetünk fennmaradásában. Kiemelte,
hogy ha Magyarországon húsz év alatt be-
hoznák a Pisa-vizsgálatban kimutatott lema-
radást, az 584%-os GDP-növekedést ered-
ményezne. Ezzel arra mutatott rá, hogy 
nagyon is kézzelfogható gazdasági haszna
lenne annak, ha az írni-olvasni tudást javíta-
nák.

Jókai Anna az emberi élet nagy kérdéseit
feszegette. Beszélt a hittel kapcsolatos meg-
gyõzõdésérõl, a hit szerepérõl a hétközna-
pokban, az öregedés problémáiról. Azt
mondta, az öregségben nem a hiányok a leg-
fájóbbak, hanem a többlet az, ami tönkretesz
– ha fölöslegessé válik egy ember, ha nem
tudja átadni tudását, tapasztalatait, szeretetét.
Elõadásának üzenete az volt, hogy a szellem
embereinek irányt kell mutatniuk, a tudást
kell terjeszteniük, mert az emberiség elho-
mályosodott állapotban van. Az irodalom
legjobbjai mindig megszólaltak a fontos for-
dulópontokon, mondta, és ma is ezt kell ten-
niük, de nem a napi politikában, hanem ma-
gasabb szinten.

A konferenciát a Móricz Zsigmond Gim-
názium diákjainak közremûködése színesí-
tette. ■
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Kitüntetések

2010. október 22-én Szõcs Géza kultúrá-
ért felelõs államtitkár és Kálnoki-
Gyöngyössy Márton helyettes államtitkár
Réthelyi Miklós nemzeti erõforrás mi-
niszter megbízásából 

Széchényi Ferenc-díjat adományozott:
dr. Katsányi Sándornak, a Fõvárosi

Szabó Ervin Könyvtár nyugalmazott 
fõosztályvezetõjének, prof. dr. habil. 
Sebestyén Györgynek, az ELTE BTK
Könyvtártudományi Tanszék tanszékveze-
tõ egyetemi tanárának.

Szinnyei József-díjat adományozott:
Bondor Erikának, a Berzsenyi Dániel

Gimnázium könyvtárostanárának,
Fehérváry Klárának, a Csorba Gyõzõ

Megyei-Városi Könyvtár olvasószolgálati
osztályvezetõjének,

dr. Hangodi Ágnesnek, a Könyvtári In-
tézet osztályvezetõjének,

Lászlóné Nagy Ilonának, a szolnoki
Hild Viktor Városi Könyvtár és Közmûve-
lõdési Intézet igazgatójának,

Mender Tibornénak, az Országos
Idegennyelvû Könyvtár fõigazgatójának,

dr. Pálvölgyi Mihálynak, a Nyugat-ma-
gyarországi Egyetem, Savaria Egyetemi
Központ, Könyvtár- és Információtudo-
mányi Intézeti Tanszék fõiskolai tanárá-
nak.

Orbánné Szegõ Ágnes, a Tiszafüredi
Menóra Alapítvány elnöke, a tiszafüredi
Városi Könyvtár és Információs Központ
igazgatója a Magyarországi Zsidókért dí-
jat vehette át október 17-én.

Ungváry Rudolf kapta az idei Füzéki-
díjat október 22-én, az Országos Széché-
nyi Könyvtárban.

A kitüntetetteknek gratulálunk, további
munkájukhoz sok sikert kívánuk!

Jókai Anna


