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„Ha azt szeretnéd, hogy valakibõl jó ha-
jós legyen, ne azzal kezdd, hogy megtaní-
tod hajót építeni! Szerettesd meg vele a
tengert! Akkor majd mindent el fog követ-
ni, hogy megtanulja a hajóépítést is.”

A mai világban úgy fogalmazhatnánk
meg: ha azt szeretnéd, hogy igazi hajós
legyen, aki eligazodik a tengeren, adj a
kezébe iránytût, és mutasd meg, hogyan
használhatja. 

A két kulcsfogalom jelentése: Média-
ismeret – tudatos önkifejezés a különbö-
zõ audiovizuális eszközök segítségével, a
média üzeneteinek kritikus értelmezése,
az audiovizuális írás-, olvasástudás alap-
jainak az elsajátítása és a kritikai média-
tudatosság fejlesztése. Könyvtár – meg-
õrzésre és olvasásra szánt, rendezett 
dokumentumgyûjtemény, folyamatosan
bõvülõ szolgáltatásokkal. Találkozási, és
navigációs pont az információs szuper-
sztrádán. (A navigáció a latin navigare,
azaz  hajózni szóból származik, és azon
feladatok összességét, illetve azon tudo-
mányágat jelöli, amely lehetõvé teszi,
hogy kiindulási helyünkrõl az általunk
választott rendeltetési helyre a kiválasz-
tott útvonalon jussunk el.) A könyvtár az
iránytû, azaz segít eligazodni az internet
tengerén, a média világában.

A Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár há-
lózata, Budapest legnagyobb közmûvelõ-
dési intézménye, az információs társada-
lom igényeihez igazodva, többféle szol-
gáltatással várja felhasználóit. 

A médiaismereti sorozat célja a tuda-
tos médiahasználat, azaz a problémák

feltárása, az ismeretközlés, az internet le-
hetõségeinek és veszélyeinek megismer-
tetése, a meglévõ tapasztalatok, élmé-
nyek átfordítása, a készségfejlesztés. 

A gyakorlatban három korcsoport (al-
só és felsõ tagozatos diákok, valamint
felnõttek) részére, három helyszínen,
többféle módszert (dráma, vita, elõadás,
aktivitás) alkalmazva, az élményszerûsé-
get kihangsúlyozva tartottuk meg a prog-
ramsorozatot.

Elsõként kidolgoztuk az olvasásfej-
lesztési, digitális írástudást növelõ, 
médiaismereti foglalkozássorozat tan-
anyagát, mely tíz egymást követõ és egy-
másra épülõ foglalkozásból áll.

Az alsó tagozatnál a tévézési szoká-
sokat, filmeket, filmkészítést kiemelt té-
maként dolgoztuk fel, a felsõ tagozatos
csoportokkal elsõsorban az internetes vi-
lágot tanulmányoztuk, de mindenhol
hangsúlyoztuk az internet lehetõségeit és
buktatóit.

Több foglalkozáson elõre összevá-
gott filmrészletekre építve, irányított be-
szélgetés keretében jelent meg az adott
témakörhöz kapcsolódó ismeretanyag.
Fontosnak tartottuk az alkotást, a saját
médiatartalom létrehozását, hogy a részt-
vevõk is hozzátehessenek értéket ehhez a
világhoz. Ezt segítette a kiscsoportos fel-
adatmegoldás, a kooperatív munkamód-
szer. A tanév végére eljutottunk odáig,
hogy a gyerekek saját történetet kitalálva
rövid kisfilmet készítettek a Windows
Movie Maker szerkesztõ-vágó program
használatával.
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Az év során észrevétlenül megismer-
kedhettek a gyerekek a könyvtári szol-
gáltatásokkal, lehetõségekkel. Megtanul-
ták a könyvtárban való tájékozódást, az
információkeresés és -szûrés technikáit,
a felvetõdött témák kapcsán a megfelelõ
szakirodalmat megkeresték és összeha-
sonlították az interneten található adatok-
kal.

A beszélgetések során kiderült, hogy
a gyerekek többsége fõleg a saját kapcso-
latai fenntartására, építésére használja az
internetet, és természetesen játékra. Né-
hányan a tanulást is említették. Látható-
lag szívesen beszélgettek saját érdek-
lõdési területükrõl, meséltek gépes 
élményeikrõl. Több példát említettek a
testvéri, majd a szülõi felelõsségrõl, az
állatok iránti felelõsségrõl és a tanári fe-
lelõsségrõl. Megfogalmazták azt is, hogy
a bizalom nagyon fontos kapcsolódó
fogalom.

Ezután a közösségi tartalom létreho-
zóinak felelõsségérõl beszélgettünk
(Wikipédia és szerkesztése). Ezt követõ-
en õk hoztak létre egy olyan tartalmat (is-
kolájuk bemutatása), melyet azzal a fele-
lõsséggel kellett elkészíteniük, hogy
adott esetben ki fog kerülni a program
honlapjára.

Arról gondolkodtunk velük, hogy az
interneten megjelenõ profilok mit üzen-
hetnek a bennük a látottak és a beszélge-
tés alapján. Készíteniük kellett egy-egy
kisfilmet az iskolájukról úgy, hogy ezek-
ben az alkotásokban jelenjen meg az a
közösségi tartalom, amit az õ csoportjuk
szeretne közvetíteni.

A szülõk, felnõttek részére a jelenko-
ri média jelenségeivel, lehetõségeivel és
veszélyeivel foglalkozó beszélgetést in-
dítottunk el. A négy alkalomból álló te-

matikus beszélgetések (audiovizuális
mûfajok: rajzfilm, talk-show mûsorok
és hatásaik a gyerekekre, online játékok,
Second Life, illetve virtuális valóság,
biztonságos internet) meghívott elõadók-
kal zajlottak. Pro és kontra érvek felsora-
koztatásával segítettük a szülõket véle-
ményük kialakításában. 

A cél az ismeretközlés és az attitûd-
formálás volt e korosztály részére. Ezen
túl három-három foglalkozás keretében
célzottan törekedtünk rá, hogy erõsítsük
a részt vevõ diákok és szüleik között a
partneri viszony megteremtését a média-
használatban. Igyekeztünk konkrét fogó-
dzókat nyújtani a szülõknek az otthoni,
aktív médianeveléshez az ismeretközlés,
a készségek, képességek fejlesztése és az
attitûdformálás tekintetében.

A foglalkozássorozat kettõs eredmé-
nyeként sikerült számos gyerekkel és
szülõvel közvetlen kapcsolatot kiépíteni,
és jelentõsen fejleszteni tudásukat ezen a
fontos, ám számos hiányossággal bíró te-
rületen. Másrészrõl az elméleti anyagot
gyakorlatban és élesben tesztelhettük,
rengeteg tapasztalatot szerezve.

„Jó szelet” a média tengerén – és le-
gyen nálunk mindig iránytû! ■
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Manapság, amikor a megyei közgyûjte-
ményekrõl inkább a megszorítások, a
pénzhiány kapcsán esik szó a médiában
és talán a környezeti tényezõk fontossá-
gára is kevesebb figyelem összpontosul,
örömteli, ha egy megyei könyvtár fej-
lesztésérõl lehet beszámolni, amely
egyébként beleillik az intézmény környe-
zettudatos stratégiájába is. 

A József Attila Megyei Könyvtár Ta-
tabányán egy olyan projektet valósított
most meg, amelynek terve két évvel ez-
elõtt fogalmazódott meg az intézmény je-
lenlegi igazgatójának pályázatában. 

Másfél éve tematizáltuk a gyûjtemé-
nyünket, és létrehoztunk egy ökosarkot,
amelyben kiemeltük a környezettudatos-
sággal, fenntartható fejlõdéssel, humán-
ökológiával, az alternatív és megújuló
energiákkal foglalkozó könyveket, folyó-
iratokat. 

Elindítottuk havi rendszerességgel az
Öko-esték sorozatunkat. Rendezvényein-
ken fizikus, tanár, filozófus, természetvé-
dõ, ökológiai szakember, építész, orvos,
zenész, könyvtáros-kutató, természet-
gyógyász, spirituális gondolkodó, peda-
gógus, politikus, gombaszakértõ, feltalá-
ló kutatómérnök, régész mind-mind más
szemszögbõl közelítette meg ezt a témát. 

Emellett havi rendszerességgel Öko-
Hírlevelet szerkesztünk az interneten
megjelent közérdekû cikkekbõl, tanul-
mányokból, hírekbõl. 

Az „üzemszerû mûködésünkben” is
értünk már el eredményeket az újrahasz-

nosítás, eszközbeszerzés, zöld-informati-
ka területén, de természetesen még bõven
van tennivalónk. 

A zöld olvasóterem is e stratégiánk
részeként készült el.

Az Öko-terasz megvalósítását több
forrás összpontosított felhasználása tette
lehetõvé, amiben jelentõs volt az Emberi
Erõforrások Minisztériumának, a Nem-
zeti Kulturális Alapnak és Tatabánya Pol-
gármesterének támogatása. Bebizonyo-
sodott, hogy az újrahasznosítás nem csak
a papír, a mûanyag, a fém és az üveg vo-
natkozásában állja meg a helyét, hanem
ebben az esetben a Fõ tér rekonstrukciós
munkálatai során felszabaduló térkõbur-
kolat másodlagos felhasználására is lehe-
tõség adódott. 

A százötven négyzetméteres terüle-
ten, a Béke park szomszédságában
negyvenférõhelyes olvasói teret alakítot-
tak ki kényelmes kerti garnitúrákkal. 
A könyvtárhasználók az olvasóterembõl
való kilépéskor vonalkódos nyilvántar-
tással regisztrálva vihetik ki a könyvtár
folyóiratait, könyveit, illetve – akár wifi 
segítségével – saját számítógépükön is
dolgozhatnak az árnyas fák alatt. 

Az ország elsõ zöld olvasótermének
megnyitása 2012. június 15-én 10 órakor
zajlott le, köszöntõt mondott Czunyiné
Bertalan Judit kormánymegbízott, a Ko-
márom-Esztergom Megyei Kormányhi-
vatal vezetõje és Rónai Iván, az Emberi
Erõforrások Minisztériuma Közgyûjte-
ményi Fõosztályának fõosztályvezetõ-
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helyettese. Az olvasótermet Schmidt
Csaba, Tatabánya Megyei Jogú Város
polgármestere avatta fel. 

Az öko-terasz megvalósulása egyér-
telmûen növeli a város „használati és él-
vezeti” értékét, hozzájárul az olvasók
komfortérzetéhez, miközben az olvasó-
termi funkción túl a megyei könyvtár
szolgáltatásait is színesítõ szabadtéri
könyvtári rendezvényeknek szintén he-
lyet adhat. ■
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Helyreigazítás

Elõzõ számunk 23. oldalán, 
a szegedi Könyvtári éjszakáról 
szóló cikkben tévesen írtuk 
a könyvtár nevét. 

A Szegedi Tudományegyetem
könyvtárának pontos neve a névadó
leszármazottai és a  könyvtár 
óhajának megfelelõen: 
Szegedi Tudományegyetem
Klebelsberg Kuno Könyvtára. 

A hibás névalak miatt az érintettek és
olvasóink elnézését kérjük. – a szerk.

Finy Petra gyermekkönyvszerzõ neve is-
merõsen cseng a magyar gyermekiroda-
lom kedvelõinek. A 11. gyermekkönyv-
napok alkalmából látta vendégül a  tatai
Móricz Zsigmond Városi Könyvtár az
írónõt, aki nem érkezett egyedül. Seprû-
srác, Lámpalány, Maja, akinek van ti-
zenkét babája, no és Bögreúr is hivatalos
volt ám a találkozóra, persze csak
könyv- és bábfigura formájában.

A gyermekek aktívan és lelkesen
kapcsolódtak be az elõadásba, falták
Petra szavait, aki bevonta õket a játékba:
volt helyben futás, dobálás, játék a kis fi-
gurákkal. A legjobban a Tesó-ügy derí-
tette jókedvre a résztvevõket, amelyet
kisfilm formájában láthattak. Milyen ne-
héz befogadni, elfogadni az új jöve-
vényt, ha én elõbb jöttem a világra! 
Talán ez volt az az epizód, amellyel leg-
inkább azonosultak a gyermekek, hiszen
sokuknak van testvére.

Az írónõ könyveit közelebbrõl is
megtekinthették a lurkók, volt, aki vásá-
rolt is. Végezetül a gyermekek egy vidám
délután élményeivel térhettek haza. ■

✒✒  GÉ

Történetek rosszalvókról,
rosszcsontokról jó gyerekeknek



A 11. gyermekkönyvnapok alkalmából a
Móricz Zsigmond Városi Könyvtár ven-
dége volt az erdélyi születésû Szabó 
T. Anna költõ, mûfordító, aki meglepetést
tartogatott a gyermekeknek.

Izgatottan várták a Vaszary János 
Általános Iskola Fazekas Utcai Tagintéz-
ményének második és harmadik osztá-
lyos diákjai a találkozót. A gyermekek
gyorsan felvették a ritmust, a költõnõ

verseléséhez õk adták a dallamot. 
A nyelvpörgetõket, varázsdalokat a
könyvfesztiválra megjelent Tatok Tatok
címû kötetbõl hallgathatták meg Szabó 
T. Anna elõadásában, de elhangzottak rö-
vid, dallamos mondókák is a Kerge ABC
címû könyvbõl. A fergeteges hangulat
odáig fokozódott, hogy a csoport Száraz-
Nagy Anna vezetésével tapsos-dobbantós
bemutatót is tartott. Mindez azonban
nem volt elég, következett a rap Weöres
Sándor versére, amelyhez a talpalávalót a
lurkók szolgáltatták. Pihenésként inter-
aktív beszélgetésre került sor, amely el-
sõsorban az ételekrõl, ételfajtákról szólt,
különösképp a fûszerekrõl.

A fiatalok remek elõadáson egy kivá-
ló költõt ismerhettek meg. Az osztály
nem csak Annának mondott köszönetet a
sok szép és maradandó élményért, hanem
a könyvtárosoknak is, hiszen  az író-olva-
só találkozót mint a könyvtár ajándékát
fogadták, és megígérték, hogy legkö-
zelebb is szívesen eljönnek, ha alkalom
lesz rá. ■
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„… a könyvnap, ha becsületesen szolgál-
ja azt a kitûzött célt, hogy a magyarság
lelkébe bevigye ezt a nagy elvet, hogy
szeressük a könyvet […] egyúttal a ma-
gyar jövõ sorsát is segít újra mega-
lapozni…”

Supka Géza e szavai és a könyvna-
pokkal kapcsolatban máshol is olvasható
gondolatai nyomán mondhatjuk: a könyv
mindenütt megérdemli az ünneplést, és
az olvasni szeretõ, bárhol élõ ember is
megérdemli, hogy a könyv jelentõségé-
hez méltó ünnep aktív részese vagy egy-
szerûen csak közönsége legyen.

Mégis tudjuk, látjuk, hogy az ünnepi
könyvhét igazi terepe – története során,
de talán ma még inkább – a fõváros és
még néhány nagyvárosunk: Szeged, Deb-
recen, Miskolc, Gyõr – irigyeljük is érte
õket éppen eléggé!

Pedig a könyvhetek szervezõi a ki-
sebb helyeken is mindent megtesznek a
sikerért.

Amint Kaposváron is évtizedek óta a
megyei könyvtár a június eleji könyves
napok motorja: újra és újra együttmûkö-
désre hívja a város kulturális vezetését,
az egyre kisebb számú könyvesboltot, a
mûsort megnyitó ünnepi beszédek han-

gosításához áramot biztosító épület tulaj-
donosát (eddig a megyei múzeumot,
most már a megyei önkormányzatot), az
iskolák és óvodák aktív pedagógusait, s
ha van rá pénz, más fellépõ mûvészeket.

És a könyvtár több munkatársa, per-
sze elsõsorban a közönségszervezõ, talál
rá a könyvhetet megnyitó fõ- és mellék-
szereplõkre.

Ahogy néhány éve már, idén is a ka-
tolikus gimnázium fúvószenekara várta
az érdeklõdõket és hívta fel hangulatos és
színvonalas zenével a kevés, céltudatosan
a helyszínre igyekvõ vagy éppen a több,
ebédszünetét a belvárosban töltõ polgár
figyelmét az eseményre.

A protokoll szerint a város és a megye
elsõ emberei (vagy helyetteseik) köszön-
tik az egybegyûlteket és mondanak egy-
két jó szót az olvasás védelmében. Ez 
évben is Oláh Lajosné alpolgármester –
maga is pedagógus – szólította meg elsõ-
sorban a gyerekeket, buzdítva õket az ol-
vasás szeretetére, még mindig a délelõtti
flash mob hatása alatt.

Majd az intézményirányító központ
vezetõhelyettese emlékezett egyetemista
éveire, amikor (bizony, Budapesten!) az
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ünnepi könyvhét könyveit számolatlanul
vásárolta diáktársaival. Ma megtehetjük-e
ezt mi, tette fel a kérdést.

A megnyitó ünnepi beszédet – ez is
hagyomány sok-sok éve (gondoljuk,
amint más vidéki helyszíneken is) – a vá-
rosból, megyébõl „elszármazott” író, köl-
tõ mondja el.

A könyv, az olvasás érdekes, igen
egyéni megközelítése jellemzõ ezekre a
szónoklatokra, amelyekben kicsit benne
foglaltatik az alkotók ars poeticája is.

Ez évben Oláh János költõt, a Ma-
gyar Napló fõszerkesztõjét, megyénk
(Nagyberki község) szülöttét kértük föl e
szerepre.

A könyv ünnepérõl neki elõször a
könyv „meggyalázásai” jutottak eszébe –
a könyvégetések, -bezúzások, és Vörös-
marty sorai: „országok rongya…” Aztán
a kultúrtörténetet áttekintve szólt annak
„jobb sorsáról” is. Természetesen itt, Ka-
posváron, Csokonai sorai a somogyi 
kanászról és a somogyi oskoláról nem

maradhattak el az õ beszédébõl sem. 
A ma emberének Oláh János nem egy-
szerûen a könyvet, az olvasást ajánlotta,
hanem a jó könyvet: a „könyvipar termé-
kei mellett az igazi magyar irodalom” al-
kotásait. Ezzel zárta megnyitóját a költõ:
„A könyvnapokból idõközben könyvhét
lett – igaz, nem teljes, csupán csak cson-
ka, de mégiscsak könyvhét – az igazi
azonban a könyvév lenne.” 

A megnyitó részeként a Festetics Ka-
rolina Óvoda gyermekei adtak elõ éne-
kes, táncos mûsort, és kezdõdhetett a
könyvvásár, a gyermekkönyvtárosok ál-
tal összeállított irodalmi totók és a dedi-
kálás.

Ha ekkor párhuzamosan benéznénk
két térfigyelõ kamerába, látnánk a kont-
rasztot a nagyvárosi és a kisvárosi ünne-
pi könyvhét között. Egyik helyen kiadói
sátrak garmadája ünnepi könyvheti köny-
vekkel, dedikálásra várók hosszú sorával,
a másik helyen néhány (városunkban
mindössze öt!) könyvesbolti sátor kevés 
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új, inkább leárazott könyvvel, s minimá-
lis ajánláskérõ a kevés dedikáló író aszta-
la elõtt. Ilyenkor mégis igazat adunk az
íróknak (bár cserbenhagyott vidékiként
megbántva érezzük magunkat), akik
meghívásunkat visszautasítják/visszauta-
sították, mondván: írónak ilyenkor a Vö-
rösmarty téren kell lennie…

Érdeklõdõ és nézelõdõ sok nyüzsög a
sátraknál. De vásárló elsõsorban annál a
kettõnél van, ahol a leszállított árú köny-
veket lehet megvenni. Úgy érezzük, alig
van felvevõ piaca az irodalomnak és a tu-
dománynak, hiszen az egyetemi városok-
kal szemben itt a város egyközpontú, az

egyetemisták ettõl messze, szinte a
szomszéd településen élnek. 

Könyvheti irodalmi programokat is
igencsak „módjával” lehet szervezni.

A központi könyvtárban és két fiók-
könyvtárában is egy-egy író-olvasó talál-
kozót szerveztünk az új (nem feltétlenül
könyvheti) kötetes szerzõk részvételével
és általában a megszokott (törzs-) közön-
ség részére. A Petõfi Emlékkönyvtárban
Kerékgyártó István Rükverc címû regé-
nyének bemutatójára került sor, a köz-
ponti könyvtárban Oláh Jánossal Szám-
ûzött történetek címû könyvérõl Gombos
Péter irodalomtörténész beszélgetett, a
48-as Ifjúság úti fiókkönyvtárban Komá-
romi Gabriella mutatta be Lázár Ervinrõl
írt monográfiáját. A Berzsenyi Dániel
Irodalmi Társaság is könyvtárunkba szer-
vezte Albert Zsuzsa Irodalmi legendák,
legendás irodalom címû könyvének be-
mutatóját.

Már megszoktuk: korunk embere a na-
gyon erõteljes, különös ingerekre reagál.
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Városunkban még újdonságnak ha-
tott, ezért is, meg persze a jó szervezés-
nek köszönhetõen, az iskolákkal való jó
kapcsolat következményeként is nagy tö-
meget vonzott a Magyar Olvasástársaság
által szervezett villámcsõdület a Kossuth
téren. Itt szinte minden kaposvári gyer-
mek személyes jó barátja, Fésûs Éva (né-
ni) kezdte el olvasni – a rekkenõ meleg-
ben Gombos Péter óvó esernyõje alatt –
meséjét, az Aranypofácskát, a felolvasást
folytatta Rátóti Zoltán színházigazgató,
majd polgármesterünk, aztán sok-sok ta-
nuló a város iskoláiból. Akik meg nem
olvastak, azok lerajzolták a hallottakat,
vagy egyszerûen csak hallgatták és élvez-
ték a mesét.

„… több színt, több hangulatot, több
fantáziát az elkövetkezõ könyvnapokra!”
– mondta 1926-ban Supka Géza, az or-
szágos könyvnapok elindítója. Más szí-
neket, új hangulatokat ez évben – a tava-
lyi szombathelyi mintára – Kaposváron a
statikus és mobil olvasópontok is „szol-
gáltattak”. Néhány tucat önként jelentke-

zõ (vegyesen fiatalok és idõsebbek) a vá-
ros forgalmas pontjain, illetve a helyi
buszjáratokon Örkény-novellákat olva-
sott föl naphosszat. Mondják, az autóbu-
szon utazók síri csöndben hallgatták a
mûveket, végül a felolvasót megtapsolták.

Könyvtárunk elõtt is volt egy olvasó-
pont – a kis asztalnál ülõ és olvasó õsz
hölgyet, ahányszor kinéztem az ablakon,
két-három ember körülvette, sõt beszéd-
be is elegyedtek vele többször.

Amikor délben a megnyitóra igyekez-
ve kiléptem a könyvtárból, egy idõs
hölgy két Örkény-elbeszélés hallgatása
közben megszólított: Mikor építették
könyvtárunkat? Csak azért kérdi, mert új
hazájában, Amerikában, ugyanilyen épü-
letben mûködik az õ könyvtára is. Tetszik
neki a könyvheti program itt, Kaposvá-
ron is, most, hogy kis idõre ellátogatott
az óhazába, úgy döntött barátnõjével,
hogy nem a nagy budapesti kavalkádot
választja, hanem egy békés kisvárost. 

Lám, a mezei könyvnapnak még kül-
földi vendége is akadt! ■
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A hatvani Ady Endre Könyvtár Gyermek-
könyvtárában évekkel ezelõtt szépirodal-
mi mûveket feldolgozó színes kiadvá-
nyok összeállítására és házi sokszorosítá-
sára vállalkoztunk. Mai magyar szerzõk
mûveibõl válogattunk, olyan mûvekbõl,
melyek ajánlandók és ajánlhatók a kivá-
lasztott korosztálynak, szórakoztató, re-
mek történetek.

Ilyen módon hívtuk fel a figyelmet az
alábbi könyvek olvasására: Bálint Ágnes
Egy egér naplója, Csukás István Madár-
védõ  golyókapkodó, Csukás István Pin-
tyõke cirkusz, világszám, Fodor Sándor
Csipike, a gonosz törpe, Lázár Ervin 
A nagyravágyó feketerigó, Lázár Ervin 
A kisfiú meg az oroszlánok, Lázár Zsó-
fia–Lázár Ervin Bogármese, Marék Vero-

nika Kippkopp és a hónapok, Podonyi
Hedvig Zöldföld és Mohónia.

A könyvek feldolgozása minden eset-
ben a mûvekre szabott, általunk kitalált
és összeállított irodalmi játékok (talá-
nyok, rejtvények, totó, betûháló stb.)
megfejtését jelenti. A keresztrejtvénytõl a
meseszámtanig minden feladvány a kivá-
lasztott könyvekre kérdez. Játékunk 
lényege: a gyerekek könyvtári tagok le-
gyenek, olvassák el a kijelölt könyvet,
könyveket, készítsenek el – a könyv cse-
lekményéhez kapcsolódó – egy vagy
több alkotást, melyeket házi kiállításként
mindig bemutattunk.

Rejtvényfüzeteink fogadtatása mind a
gyerekek, mind a pedagógusok, mind 
a szülõk között igen kedvezõ volt, ami
már a kezdetektõl arra ösztönzött minket,
hogy legyenek további terveink, keressük
az újabb partneri együttmûködést az ol-
vasás élményének ilyetén megismerteté-
sére vagy újbóli átélésére.

A Nemzeti Kulturális Alap Márai-
listás pályázatába bekapcsolódva lehe-
tõségünk nyílt a Könyves kalandok
rejtvényfüzetünk újabb kiadványának
megjelentetésére. (Márai-Kaleidoszkóp.
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✒✒    Kassa Andrásné

Pályázati lehetõségen innen és túl,
avagy újabb hatvani kalandjáték a könyvek között



Pályázat a Márai-listára beválasztott
könyvek olvasókkal történõ megismerte-
tésére és más irodalmi programok, vala-
mint író-olvasó találkozók támogatására
Heves megye könyvtáraiban.)

2011-ben az elsõ  Márai-listán besze-
rezhetõ könyvek között nagy örömmel
fedeztük föl  Berg Judit Rumini címû
könyvét. (Több példány beszerzésével
már akkor készültünk egy késõbbi köny-
ves játékra.) Mondhatjuk tehát: kapva-
kaptunk a Márai-listára épülõ Márai-
kaleidoszkóp pályázási lehetõségen és 
az újabb Könyves kalandok füzetünk té-
májának Berg Judit Rumini címû mûvét
választottuk. Ez a remek történet min-
denhol az ajánlott olvasmányok közé kí-
vánkozik. 2007-ben méltán lett Az év
gyermekkönyve. Azok közé a ritka köny-
vek közé tartozik, melyek több generáci-
ót is képesek lekötni és megszólítani.
Úgy döntöttünk, hogy a 4. és az 5. osztá-
lyosokat hívjuk játékunkra.

Nehézséget jelentett a megfelelõ pél-
dányszám biztosítása, nem is sikerült tel-
jes mértékben. Könyvtárközi kölcsönzés-
sekkel együtt is csupán húsz példánnyal
rendelkeztünk. Ha ezt a tényt nemcsak a
probléma oldaláról nézzük, akkor elége-
dettek is lehetünk, mert népszerûvé vál-
tak az olvasási élményt ajánló színes rejt-
vényfüzeteink, keresettebbek az ajánlott
könyvek, és szorosabb kapcsolatba kerül-
tünk mind a gyerekekkel, mind a szülõk-
kel, mind az érintett pedagógusokkal.

Kértük a gyerekektõl, hogy aki még
nem tette, legyen könyvtárunk tagja, ol-
vassa el a meseregényt, töltse ki a rejt-
vényfüzetet, készítse el a történethez
kapcsolódó alkotásokat. Kétféle munkát
vártunk: egy illusztrációt a kedvenc jele-
netrõl és további egyet a szabadon vá-

lasztható kínálatból: hajómodell, a Sár-
kány-szoros sárkánya, kép/figura termé-
szetes anyagokból, cégér- vagy bábké-
szítés. 

Jöttek is az ötletesnél ötletesebb csu-
dák! Meglepõen sokan választották a leg-
nagyobb kihívást jelentõ vitorlás hajók
elkészítését. Láttunk hajókat fából, kar-
tonból, flakonból – vitorlákat quilling
technikával, spatulaegereket, tojáshéjból
árbockosarat… Örültünk a tündérien
gyerekes és a láthatóan felnõtt közremû-
ködésével készült daraboknak is. Nem
tartjuk tisztünknek a felnõtt segítség mér-
tékének keresését, inkább azt akarjuk
hinni, hogy egy jó játékban együtt játszik
és alkot a család, figyelnek egymásra és
tanulnak egymástól. 
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Összességében az ötven-hatvan nevezõ
játékosból harminckettõt tudtunk jutal-
mazni. A színvonal nagyon magasnak
mondható. A feladatmegoldó füzeten alig
veszítettek pontot a legjobbak, és õk va-
lamennyien gondos, ötletes, kitûnõ alko-
tásokat is készítettek. Az alkotásokat is
pontoztuk, és a kétféle tevékenység
együttes pontszáma alakította ki a jutal-
mazandók körét.

Az értékelés napja a kiállítás megnyi-
tását is jelentette. Zsúfolásig megtelt a
gyermekkönyvtár.

Felemelõ érzés volt a családokat látni,
akik nagyszülõkkel, testvérekkel együtt
kíváncsiak voltak a „sajátjuk” és mások
eredményére. 

Tehát, kedves olvasó, ha még nem
hallottál Pelevárról, e távoli sziget távoli
fõvárosáról, az odavezetõ kalandos hajó-
útról, ha még nem ismered Ruminit, ezt a
vásott, szeretni való utcakölyköt (ege-
ret!), aki bár minden hájjal megkent csi-
bész, de sziporkázó ötleteinek nincs pár-
ja, a barátait pedig sosem hagyja cserben
– nos, akkor olvasd el a meseregényt,
nagyszerûen fogsz szórakozni! Na és ha
a nyáron Hatvanban jársz, nézd meg a ki-
állítást a gyermekkönyvtárban! ■
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Könyvtárunk – a tavalyi sikerek és a
nagy érdeklõdés miatt – idén is megtar-
totta kisdiákok részére az egyhetes nyári
napközis olvasótáborát. Míg tavaly pá-
lyázati forrásból szerveztük meg ezt a
változatos programot, idén nyáron szü-
lõi, banki (OTP) és egyéb támogatások
segítségével tudtuk ugyanazt a színvona-
lat nyújtani.

Állandó programunk volt a délelõttön-
kénti játszóház, amelyet a helyi Kreatív
Hobby Bolt vezetõje tartott nagy sikerrel.
Vele a kapcsolatunk már évek óta jól mû-
ködik, mivel õ tartja a szombati játszóhá-
zat is. 

Olvasótábor lévén, szintén rendszeres
idõtöltést nyújtott a gyerekeknek az olva-
sás, böngészés, illetve az egyik mesét is

Olvasótábor a Tiszafüredi Városi Könyv 



feldolgoztuk közösen: naponta fejezeten-
ként (olvasás, beszélgetés a mûrõl, bábo-
zás).

A délutáni foglalkozásokhoz önkén-
tes pedagógus szakmai segítséget kap-
tam. A fõszereplõ ezen a nyáron a mese
volt, amelyet különféle formában „tálal-
tunk” a gyereknek. Részt vehettek a tá-
bor lakói bábszínházban, és megismer-
kedtek a bábozás fortélyaival a helyi 
bábcsoport jóvoltából, továbbá megcso-
dálhatták a múzeumban az óriás szarvas
leletét.

A többi napokon vetélkedõk, mese-
hallgatás, táncház és egy színésznõ gaz-
dagította a tábor programját. Az utolsó
napon pedig elõbb elkészítettük a parti-
hoz szükséges, névre szóló poharakat, 

aztán „limonádé bulit” tartottunk a gye-
rekek nagy örömére, majd a napzáró ren-
dezvényén egy meghívott vendégmûvész
fellépésével vált igazán fergetegessé a
hangulat.

Mind a gyerekek, mind a szakmai se-
gítõk nagyon jól érezték magukat, és a
szülõk is elégedettek voltak, jelez-
ték gyermekeik részvételi szándékát jö-
võre is. ■
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✒✒    Prinyi Tünde

 tár és Információs Központban



2012. június 21-én az ELTE Bölcsészet-
tudományi Kar Informatikai és Könyv-
tártudományi Intézete emlékezetes 
ünnepséget rendezett Vincze Erika tipog-
ráfus képadományának átadása alkalmá-
ból, melynek keretében köszönetünket
fejezhettük ki nagylelkû felajánlásáért,
az intézet termeit díszítõ grafikáiért.

A vendégeket Kiszl Péter intézetigaz-
gató üdvözlõ és méltató szavait követõen
Károly Krisztina, az ELTE BTK oktatási
és tanulmányi ügyek dékánhelyettese kö-
szöntötte, majd Köntös Nelli egyetemi ta-
nársegéd ismertette a mûvésznõ szakmai
életútjának fontosabb állomásait.

Vincze Erika Pakson élõ tipográfus
2008-ban jeles minõsítéssel végezte el a
Moholy-Nagy Mûvészeti Egyetem felsõ-
fokú tipográfusképzését. Tagja a Magyar
Tipográfusok Egyesületének (TypoSza-
lon), melynek egyik alapítója Voit Krisz-
tina, az ELTE Könyvtártudományi 
Tanszékének egykori vezetõje. Az Infor-
matikai és Könyvtártudományi Intézet-
nek adományozott alkotások a TypoSza-
lon évenkénti tárlata és az Országos 
Tervezõgrafikai Biennálé keretében több
kiállításon szerepeltek már, láthatók vol-

tak többek között a békéscsabai Mun-
kácsy Mihály Múzeumban, a Képzõmû-
vészeti Egyetemen, az Olof Palme 
Házban, az Aranytíz és a Ráday utcai
Peter Wilhelm Galériában is.

Vincze Erika mûvészetének meghatá-
rozó személyisége Kiss István Ferenczy
Noémi-díjas grafikusmûvész, tipográfus,
egyetemi oktató (Moholy-Nagy Mûvé-
szeti Egyetem és Nyugat-magyarországi
Egyetem Alkalmazott Mûvészeti Intézet,
Sopron) és Maczó Péter docens
(Moholy-Nagy Mûvészeti Egyetem Mé-
dia Intézet Tervezõgrafika Tanszék), akik
kísérõ és értõ figyelemmel voltak munkái
iránt. Szintén nagy hatással volt rá Virág-
völgyi András mûvészettörténész,
Voronkó Vera és Horváth Janisz tipográ-
fus, betûrajzoló, továbbá Nádai Ferenc és
Bornemisza Rozi grafikusmûvész, akik
oktatóként adták át a tudásukat az egye-
temi évek alatt.

A mûvésznõ húszas éveiben a paksi
Városi Mûvelõdési Központ dekoratõre
volt, ecsettel írta a különbözõ rendezvé-
nyek plakátjait, egyenként. A harmincas
éveiben azonban a számítógép és a
nyomtatók megjelenése feleslegessé tette
ezt a fajta képességet. A tipográfus ma-
napság jobbára számítógépen tervez. Sa-
ját bevallása szerint megbarátkozott 
a helyzettel, tudja, érzi, hogy szükség van
mindkettõre, a volumen- és kódexíró, a
kiadványszerkesztõ tipográfus és webde-
signer egy emberben manifesztálódhat.
Az Informatikai és Könyvtártudományi
Intézet termeiben kiállított képek compu-
teres tervezõgrafikai munka eredményei,
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✒✒    Köntös Nelli

Vincze Erika tipográfus kiállítása az ELTE Informatikai és
Könyvtártudományi Intézetében



amelyek eredetileg hagyományos techni-
kával, kézírással készültek.

A kalligráfus a saját, csak rá jellemzõ
betûvel ír. Kötetlen, lendületes szabad
kézírással vagy olykor aprólékos, míves
kidolgozottsággal. A mûvésznõ Ráskay
Lea domonkos rendi apáca kései utóda-
ként, csak éppen nem a Nyulak szigetén,
hanem a saját otthona csendes nyugalmá-
ban „körmöl”. Teheti, mert családja ins-
pirálja, támogatja és biztosítja a kézírás
számára elengedhetetlenül fontos nyu-
godt környezetet.

Megtisztelõ és örömteli esemény,
hogy az Eötvös Loránd Tudományegye-
tem Bölcsészettudományi Kara és Kiszl
Péter habilitált egyetemi docens jóvoltá-
ból az Informatikai és Könyvtártudomá-
nyi Intézet múzsák lakaként befogadhat-
ta a mûvésznõ digitalizált tervezõgrafikai
képeit. Reméljük, hogy a jövõben az ere-
deti kalligráfiák – nagyjából kétszáz al-
kotás – kiállítása is megvalósulhat.

Az intézetben közkinccsé tett harminc
kalligráfia és számítógépes grafikai nyo-
mat megtekintése mellett a rendezvény
keretében lehetõség nyílt az Informatikai
és Könyvtártudományi Intézet megújult
oktatási tereinek és könyvtárának bejárá-
sára is. ■
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Az Országos Idegennyelvû Könyvtár
(OIK) 2012 márciusában a Nemzeti Kul-
turális Alap (NKA) támogatásával elindí-
totta hét alkalomból álló irodalmi soroza-
tát Nincs módunk középszerûnek lenni
címmel.  

A sorozat nyitó alkalmán (2012. már-
cius 28.) Mircea Cartarescu Sárkányok
enciklopédiája címû könyvérõl beszélge-
tett Gergely Zsuzsa és Szõcs Géza, akiket
a fordítás örömeirõl és nehézségeirõl kér-
dezett Blénesi Éva irodalomtörténész.
Bepillantást nyerhettünk a fordítói mun-
ka mûhelytitkaiba, módszereibe. A be-
szélgetés során Szõcs Géza méltatta a
magyar–román irodalmi kapcsolatok je-
lentõségét, hangsúlyozta ezek hídszere-
pét a két nép közötti jó viszony fenntartá-
sában.

A következõ alkalmon Mészáros Sán-
dor, a Kalligram Kiadó fõszerkesztõje
nem kisebb témáról beszélgetett a kiadó
szerkesztõivel, mint hogy mi a hitelesség,
ki a hiteles író és milyen a hiteles mû? 
A három meghívott szerzõ, Kornis Mi-
hály József Attila-díjas író, Pályi András
József Attila-díjas író, mûfordító és Bor-
bély Szilárd Kossuth-díjas költõ, író, 
errõl és más izgalmas kérdésekrõl beszél-
getett, bemutatva az írók Márai-program-
ban szereplõ könyvét, illetve a program
hatását a kiadó életére.  Az érdeklõdõk
bepillantást nyerhettek az írók hétköz-
napjaiba is; szó volt arról, hogy kell-e bi-
zonyos dolgokban kompromisszumokat
kötniük az eladhatóság miatt, illetve mi-
lyen egyéb nehézségekkel kell megküz-
deniük. A beszélgetés végén mindhárom
szerzõ felolvasott a Márai-programba be-
választott mûvébõl egy részletet.

Az áprilisi rendezvényen egy finn
szerzõ mûve került bemutatásra. Sofi
Oksanen Tisztogatás címû regénye eleve
magában rejtette egy izgalmas irodalmi
est létrejöttét. A kötet számos irodalmi
díjat kapott, közel harminc nyelvre fordí-
tották le világszerte. A fiatal írónõ meg-
rázó története a nõk elleni (szexuális)
erõszak idõtlen aktualitásáról szól, hát-
borzongatóan ábrázolva az ‘50-es évek
sztálini idõszakát és a Szovjetunió szét-
hullását követõ idõket, Észtország rend-
szerváltását a ‘90-es évek elején. A Jászai
Mari-díjas, érdemes mûvész Takács Kati
és Érsek-Obádovics Mercédesz színmû-
vészek közremûködése emlékezetessé
tette az estet.  Elhangzottak részletek a
könyvbõl, meséltek a regény által kivál-
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tott érzéseikrõl, a szerepek megformá-
lásának nehézségeirõl, a szinte elképzel-
hetetlen borzalmak megjelenítésének 
kihívásairól. Pap Éva, a kötet fordítója a
fordításban rejlõ lehetõségekrõl, nehéz-
ségekrõl, árnyalatnyi fogalmazásbeli kü-
lönbségekrõl szólt, Illés Andrea, a Scolar
Kiadó fõszerkesztõje pedig mindezt
nagyszerûen fogta keretbe. Az est végén
a közönség soraiból érkeztek kérdések,
elgondolkodtató hozzászólások, amelyek
igazolták elõzetes várakozásunkat, hogy
egy olyan regényt választottunk, amely
mélyen megérinti annak lelkét, aki elol-
vassa vagy színházban megnézi.

Május 9-én egy rendhagyó program-
nak adott helyett a könyvtár. Mi a Márai-
program? címmel könyvtári klubnapot
rendeztek hallássérülteknek a SINOSZ
és könyvtárunk munkatársai. A progra-
mot két könyvtáros, Franyó Borbála és
Osztrozics Katalin tartotta. A többszintû

megértést jelnyelvi tolmácsok és a
könyvtár rendezvénytermében elhelye-
zett induktív hurkok is segítették. Az elõ-
adók a hallássérültek szempontjából is-
mertették a Márai-program jelentõségét,
bemutatták, hogy a beszerzett könyvek
közül melyek lehetnek kiemelten is érde-
kesek számukra. Így szó volt mûvészeti
albumokról, mesekönyvekrõl, ismeretter-
jesztõ könyvekrõl, a könyvtárhasználat
elõnyeirõl és a kedvezményes beiratko-
zási lehetõségekrõl. Az elõadást vetítés
színesítette. 

Május 16-án Újvidék írói – írók Újvi-
déke címmel három Újvidékrõl a háború
szele által Magyarországra sodort íróval
zajlott a beszélgetés a városról, ahol esz-
méltek, ahol minden testi és szellemi
kapcsolat, barátság, szerelem, tudás szü-
letett, egy mára sokszorosan romba dõlt,
feledésre ítélt közegrõl: a jugoszláv lét-
rõl. Azon belül is a vajdaságiról, az újvi-
dékirõl, amely Budapestrõl nézve szív-
melengetõ Dél, az azúrkék Adria felõl 
viszont hideglelõs Észak. Egy meglehe-
tõsen tágas szellemi tér, amelyben az em-
ber otthonosan mozog. Az elszakadás 
ténye átrendezi a városhoz fûzõdõ viszo-
nyukat. A beszélgetésen részt vevõ írók
és mûveik: Balázs Attila Kinek Észak, ki-
nek Dél vagy A világ kicsiben, Fenyvesi
Ottó Halott vajdaságiakat olvasva (ver-
sek, átköltések, másolatok): Elsõ könyv;
Ladik Katalin Élhetek az arcodon? Regé-
nyes élettörténet. Az irodalmi estet
könyvtárunk munkatársa, Virág Bognár
Ágota vezette.

A programsorozat hatodik rendezvé-
nye a „Mintha egy vad Móricz regényt ol-
vasnék” sokatmondó címet kapta. 2012.
május 23-án egy izgalmas irodalmi esten
vehettek részt az érdeklõdõk az OIK-ban.
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A közel negyvenfõs közönség Koltai 
Róbert színmûvész lenyûgözõ tolmácso-
lásában hallhatott részleteket Móricz
Zsigmond naplóinak nemrég kiadott elsõ
kötetébõl, a nagy vihart kavart Naplók
1924–1925 címû könyvbõl. Móricz Zsig-
mond életének legviharosabb két évében
meg kellett küzdenie elsõ feleségének,
Holics Jankának öngyilkossági kísérlete-
ivel, valamint egy színésznõ iránt érzett
új szerelmével.  Az est során a ránk ma-
radt levelek, naplótöredékek összegyûjté-
sének fáradságos és izgalmas hátterérõl
is hallhattunk. Az est moderátora Pécsi
Györgyi irodalomtörténész volt, aki Csé-
ve Anna muzeológussal, irodalomtörté-
nésszel, a kötet szerkesztõjével folytatott
érdekes beszélgetést.

A rendezvénysorozat záró alkalmára
2012. június 6-án került sor, s a kritikai
kiadás egyik elsõ kötete, a Kosztolányi
Dezsõ betegségének és halálának doku-
mentumait közreadó munka volt az est
témája. A közel másfél órás beszélgeté-
sen részt vett Arany Zsuzsanna, a kötet
szerkesztõje és Szegedy-Maszák Mihály
irodalomtörténész, a kritikai kiadás egyik
sorozatszerkesztõje. Az est moderátora
Szilágyi Zsófia volt, a Kalligram Kiadó,
valamint a Kosztolányi-kutatócsoport
munkatársa, illetve a Szépírók Társaságá-
nak alelnöke. Arany Zsuzsanna elmond-

ta, hogy lelkileg is nehéz feladat elé állí-
totta a haldoklási dokumentumok sajtó
alá rendezése. A beszélgetõlapok a halál-
ba menõ útját mutatják be, melyeken a
haldokló beszámol az itt maradóknak az
utolsó pillanatokról. Az est során szóba
került a beszélgetõlapok kiadásának eti-
kai vonzata is, és még a sorozat készítõi
között is vita folyt arról, közreadják-e.
Azért döntöttek a megjelentetés mellett,
mert ritka dokumentumról van szó, mely
árnyalhatja a költõrõl kialakult képet.
Szegedy-Maszák Mihály elmesélte, hogy
évtizedekkel ezelõtt legépelt Ottlik Gézá-
nak néhány beszélgetõlapot, akire olyan
mély hatást tett Kosztolányinak a halálfé-
lelemmel folytatott küzdelme, hogy e
följegyzések megjelentetését sürgette.
Arany Zsuzsanna pedig arról is beszélt,
hogy napjainkban az ideálok leomlanak,
és a helyükbe talán egy õszintébb ember-
kép kerül. Ebbe pedig a félelmek, fájdal-
mak, szenvedések ábrázolása és kimon-
dása is beletartozik, nem csak a sikerek
ünneplése.

Szinte mindegyik rendezvény nagy-
számú közönséget vonzott, ahol képvi-
seltette magát a diákoktól kezdve a nyug-
díjas korosztályig mindenki. Az elõadók
és a résztvevõk számára is maradandó él-
mény volt ez a rendezvénysorozat. Re-
méljük, a jövõben is lesz lehetõségünk
hasonlóan színvonalas programokkal
várni a kedves érdeklõdõket! ■
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2012. június 21-én a MÁV Dokumentá-
ciós Központ és Könyvtárban arról be-
szélgettünk, hogy mit tehetnek azok a
könyvtárak, ahol különbözõ okok miatt
csak szûkös technikai vagy anyagi lehe-
tõségek állnak rendelkezésre, vagy eset-
leg emberi erõforrásból van hiány. Ho-
gyan vezethetünk be új szolgáltatásokat
akkor, ha például nincs elég pénzünk új
információforrások vásárlására, nem a
legjobb helyen van a könyvtár, kevesen
vagyunk, nem vagyunk szakértõi vala-
mely területnek, nincs intranetünk vagy
akár megfelelõ integrált könyvtári rend-
szerünk sem.

A téma aktualitását igazolta Ládi
Lászlónak (Könyvtári Intézet) a bekül-
dött statisztikákon alapuló elemzése,
amely szerint a vállalati könyvtárak zö-
mének valóban egyre kevesebb forrásból,
egyre kisebb létszámmal kell gazdálkod-
nia.

A vendéglátó MÁV-könyvtár bemu-
tatkozása során rögtön nagyon jó ötlete-
ket kaptunk olyan – kevés forrásigényû –
megoldásokhoz, mint például a vállalati
rendezvényekre való kitelepülés, elektro-
nikus hírlevél indítása nemzetközi vasúti
hírekbõl, rendszeres rovatok a vállalati

sajtóban, szakkönyvárusítás bevezetése,
nyitás a szakmai és az érdekképviseleti
szervezetek felé.

Nagyon érdekes volt megismerked-
nünk ezután egy olyan munkahelyi
könyvtár fejlesztésével és további tervei-
vel, ami egy évvel ezelõtt még alkalmat-
lan, zsúfolt berendezésû helyen, feltárat-
lan, jórészt elavult állománnyal, a fenn-
tartó által is kihasználatlanul került a 
jelenlegi könyvtáros kezébe. Az elmúlt
év alatt sikerült „kijárnia” a felújítást, el-
végeznie az állományfelmérést, a selejte-
zést, többféle belsõ csatornán is rendsze-
resen hírt adnia szolgáltatásairól, növelni
a könyvtár kihasználtságát, és remélhetõ-
leg mindezzel megalapoznia a fenntartó
jóváhagyását egy hatékony integrált
könyvtári rendszer beszerzéséhez. 

A beszélgetés során kikerülhetetlen
volt annak a témának a megvitatása is,
hogy vajon lehet-e – és ha igen, milyen
mértékben – lelkesedéssel, elkötelezett-
séggel, „szívvel-lélekkel” helyettesíteni
az anyagi erõforrásokat. A résztvevõk
egyetértettek abban, hogy ez egy nagyon
fontos, többoldalú kérdés, ami több idõt
igényel, ezért a következõ alkalommal,
novemberben, errõl tervezünk beszél-
getni. ■

Könyvtári Levelezõ/ lap • 2012. július 21

✒✒    KóródyJudit

Hogyan vezethetünk be új szolgáltatásokat szûkös keretek között?
Beszámoló a vállalati könyvtárak 14. mûhelybeszélgetésérõl



Ez a programsorozat 2010 novemberé-
ben indult a Tatabányai Városi Könyvtár
és a Magyar Könyvtárosok Egyesülete
(MKE) Komárom-Esztergom Megyei
Szervezetének együttmûködésével – 
e cikk írójának szervezésében. Évente
négy alkalommal tartunk rendezvénye-
ket. Eleinte csupán megyénk könyvtárai-
ból vártuk az informatikai feladatokat 
ellátó kollégákat, 2011 õszétõl már széle-
sebb körbõl invitáltunk résztvevõket a
Katalist segítségével. Habár az eltelt idõ
során történt néhány változás e szakmai
szervezõdés életében, céljaink a kezde-
tektõl változatlanok:

• Új dimenziót adni szakmai kapcso-
latainknak: mozgósítani azokat a kiakná-
zatlan erõforrásokat, amelyek kollégá-
inkban rejlenek. Barátságos környezet-
ben, oldott hangulatban meghallgatni,
megvitatni egymás ötleteit, javaslatait,
amire a formális továbbképzéseken nem
nyílik lehetõség.

• Friss, megújult szemlélettel hozzá-
tenni valamit az általunk gondozott hon-
lapok tartalmi és technikai megoldásai-
hoz. Online látogatóink ugyanis túlnyo-
mórészt ezeken a csatornákon keresztül
ítélik meg az adott szervezet munkáját,
hasznosságát.

• Megismerni alternatív megoldáso-
kat a honlapszerkesztés és az alkalmazott
szoftverek sokszínû palettájáról. 

• Bemutatni olyan platformsemleges
megoldásokat, amelyeket bárki haszno-
síthat – függetlenül az alkalmazott szer-
kesztõprogramjától (pl. gadgetek, wid-
getek, egyéni keresõ, naptár stb.).

• És végül, de nem utolsó sorban: 
teret kínálni intézményeken átnyúló ta-
pasztalatcserére. Megosztani egymással
sikereinket, felfedezéseinket, kérdésein-
ket, válaszainkat, problémáinkat, kudar-
cainkat és dilemmáinkat. 

Tavaly november óta szélesebb kör-
bõl merítjük témáinkat. Immár napi-
rendre tûzünk és megvizsgálunk több 
aspektusból olyan, további számítógép-
használathoz kapcsolódó témákat, ame-
lyek szintén részei a mindennapi könyv-
tári gyakorlatnak. 

Június 12-ei programunkon elõadóink
voltak: Payer Barbara (Budapest,
Könyvtári Intézet), Világi Orsolya (Tata-
bánya, József Attila Megyei Könyvtár),
Szederkényi Csabáné (Dorog, Arany Já-
nos Városi Könyvtár), Ács Renáta (Gö-
döllõ, Szent István Egyetem Könyvtára),
Tóth Kornél (Szeged, Monguz Kft.) és
Szilassi Andrea (Tatabánya, Városi
Könyvtár). Gondolataikról összefoglalót
olvashatnak e lapszám hasábjain.

Eddigi programjainkról további rész-
letek találhatók a workshop (ideiglenes)
honlapján: https://sites.google.com/
site/mkekemszwebszerkesztoworkshop/
home. ■

Könyvtári Levelezõ/ lap • 2012. július22

e - k ö n y v t á r

✒✒    Szilassi Andrea

Webszerkesztõ workshopok Tatabányán



Habár úgy tûnhet, témaválasztásom
pusztán egy online szolgáltatás bemuta-
tását és népszerûsítését célozta meg, en-
nél azonban összetettebb indítékaim vol-
tak. Mit, miért és hogyan archiválunk
munkánk és személyes életünk során? Ezt
a kérdéskört jártam be elõadásomban.
Mindenekelõtt három kérdés átgondolá-
sát javasoltam a hallgatóságnak. 

1. Van-e jövõje a papíralapú doku-
mentumok tárolásának az információs
társadalom korában? (Szerintem igen.)

2. Tudjuk-e megfelelõen kezelni azt
a hihetetlen mértékû digitális informá-
cióáradatot, amely napjainkat jellemzi?
(Nehezen, bár küzdünk vele derekasan.)

3. Képesek vagyunk-e megragadni
minden, megörökítésre méltó pillanatot?
(Nem.)

Ezt követõen áttekintettem az adattá-
rolás, archiválás jelenlegi általános gya-
korlatát, a papíralapú és az elektronikus
dokumentumokra egyaránt kitérve. 
Ennek során betekintést nyújtottam sze-
mélyes megoldásaimba is. Ezekrõl el-
mondható, hogy bár többszörösen is 
alkalmazom a különféle digitális adattá-
rolókat, mégis, nemcsak így õrzöm fon-
tos dokumentumaimat, olvasmányaimat,
értékes adatállományaimat. Véleményem
szerint nincs univerzális megoldás. Fon-
tos anyagainkat különbözõ eszközökön
érdemes tárolni ahhoz, hogy egy adott in-
formáció gyorsan visszakereshetõ legyen
azokról. Hozzáteszem, mind a hagyomá-
nyos, mind a digitális dokumentumokat,
adatállományokat lehet kifinomult tech-
nikákkal rendszerezni, ami az eredmé-
nyes és gyors visszakeresés alapja.

Mindezek ellenére – és éppen ezért –
alkalmazom, ajánlom mindenkinek a
SkyDrive-ot, amely sokoldalúan haszno-
sítható magáncélra és munkahelyi fel-
adatokra egyaránt. S ezzel eljutottunk a
Microsoft felhõalapú szolgáltatáscso-
magjához, amelyet egy Windows Live
ID-azonosító regisztrálása után kapnak a
felhasználók. Ez a tárhely ígéretes meg-
oldásokat kínál több szempontból is: 

1. Lehetõvé teszi múltunk fontos do-
kumentumainak, képeinek összegyûjté-
sét és archiválását a jelenlegi és jövõbeli
hozzáférés, megosztás és hasznosítás ér-
dekében. Ez történhet csoportmunkában,
sok számítógéprõl, vagy akár okostele-
fon segítségével.

2. A feltöltést követõen bárhonnan,
bármikor rendelkezésre bocsátja jele-
nünk aktuálisan fontos, értékes vagy akár
bizalmas dokumentumait számítógépen
és okostelefonon. Csupán internetkap-
csolatot igényel a mûvelet.

3. Office 2010-es verziójú szoftvere-
ket biztosít online munkára ingyen.

4. Teammunkát tesz lehetõvé e
szoftvereken – akár egyetlen dokumentu-
mon több munkatárssal egyidejûleg.

5. Differenciált hozzáférést adhatunk
ismerõseinknek titkos, kevésbé bizalmas
és nyilvánossá tehetõ anyagainkhoz.
Avagy dönthetünk úgy is, hogy nem oszt-
juk meg senkivel bizonyos feltöltött anya-
gainkat, de számunkra szükség szerint le-
gyenek elérhetõk, bárhol tartózkodunk is.

6. További hasznos szoftverek
offline használati lehetõségét kapjuk a
Windows Live Essential csomag letölté-
sével, szintén ingyen.
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7. Kitûnõen hasznosítható a tanfo-
lyami oktatásban. 

Meg kell jegyeznem még, hogy a ré-
gebbi Hotmail felhasználók 25 GB-os, az
újonnan csatlakozók viszont csupán 
7 GB-os tárhelyet kapnak, amely azon-
ban növelhetõ ingyen is, önálló csopor-
tok létrehozásával. Ez nagy szolgálatot
tesz nekem a tanfolyami oktatás során.
Csoporttulajdonosként további 5 GB tár-
helyhez jutok anélkül, hogy el kellene
hagynom saját fiókomat. Egyéb hasznos
dolgok mellett levelezõlista és a fájlmeg-
osztások szövevényes rendszere segíti az
egyszer már feltöltött anyagaink többszö-
ri hasznosulását.

Végezetül tekintsük át a SkyDrive
hasznosítását emberközelibb nézõpont-
ból. Könyvtárunk életében rengeteg
olyan fotó született, amelyet soha nem
töltöttünk fel honlapunkra. Munkahelyi
ünnepségek, események, nyugdíjba vo-
nulások, babaszületést követõ látogatá-

sok, szakmai programok, kirándulások,
költözések – és még folytathatnám a sort.
Általuk feltárható, megismerhetõ az in-
tézmény múltja.  Egy másik példa:
NetNagyi Klubunk öt éve alatt szintén
számtalan fotó született. Ezeket szintén
egy csoporttárhelyen õrzöm az elõadások
prezentációi mellett, habár létezik saját
honlapja is a klubnak. Ide a tagság is fel-
tölthet anyagokat, de nem nyilvános a
gyûjtemény, szemben a webhely anyagá-
val. Korábban már tettem említést arról,
hogy a könyvtárban folyó felnõttoktatás
támogatására milyen sokoldalú lehetõsé-
geket kínál a SkyDrive – a tanfolyamok
jellegétõl függõen. Utolsó példaként em-
lítem, hogy egyesületünk, az MKE
Komárom-Esztergom Megyei Szervezete
számára szintén létrehoztam és folyama-
tosan építek egy fotóarchívumot, amely
késõbb iratokkal is kiegészül. Örömömre
szolgál, hogy már hatvanas évekbeli fo-
tóalbumok is megtekinthetõk itt. ■
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Képek a workshopról



A kétezres évek közepétõl folyik könyv-
tárunkban idõs korú emberek alapfokú
internetes oktatása, Idõsebbek is elkezd-
hetik címmel.

A tanfolyamok húszórásak, egyszerre
négy fõ részvételével zajlanak, jelképes
összegért. A tanfolyamon részt vevõk
többsége hatvan év feletti, értelmiségi nõ.
Elmondható még, hogy fõleg dorogiak és
a környékbeli települések lakói. A jelent-
kezõk jó része az elektronikus levelezés
elsajátítását és az érdeklõdési körének
megfelelõ ismeretek megszerzését (bön-
gészést) várta el az oktatótól.

A tanfolyam általában egyfajta szint-
felméréssel kezdõdik, mely során kide-
rül, hogy ki mennyire van otthon a szá-
mítógép kezelésében (egérhasználat, 
billentyûzet stb.). Ezt követõen kezdõdik
az érdemi munka elõre kidolgozott tema-
tika alapján. A témakörök persze nincse-
nek „kõbe vésve”, az adott csoport igé-
nyei szerint alakíthatók.

Tapasztalataim azt mutatják, hogy
népszerûek a közhasznú információk kö-
zül az orvosi rendelõk rendelési ideje,
utazási információk (menetrend), saját
településük honlapjának megismerése.
Szívesen regisztrálnak az ingyenes leve-
lezõrendszerekbe, közösségi oldalakra.

Ami meglepett, hogy igen nyitottak a
közösségi oldalak felé, felfedezik bennük 
a lehetõségeket, megkeresik unokáikat,
gyerekeiket, régi szerelmüket.

Az internet megbízhatóságában azon-
ban nem hisznek, nem szívesen adják ki
személyes adataikat (például regisztráció-
kor, banki ügyletek esetén stb.).

Lezárásként kétoldalas tesztet tölte-
nek ki a hallgatók, mellyel lemérhetik,
mit sikerült elsajátítaniuk a húsz óra
alatt. Sok pozitív visszajelzést kapok, 
sokan visszajárnak a könyvtárba tanácso-
kért, illetve használóként is.

A címben szereplõ „Amerika messze
van…” mondattal egy konkrét esetre uta-
lok, melynek során az Amerikában élõ
rokonokkal az én segítségemmel tudta
felvenni a napi szintû kapcsolatot egyik
idõs tanítványom.

Végül egy idézet, mely sokat elmond
az internetrõl, internetezõkrõl: 

„Az internet az elsõ dolog, amit em-
ber épített, s amit mégsem ért.”

(Eric Emerson Schmidt) ■
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✒✒    Szederkényi Csabáné

„Amerika messze van…” 
avagy hogyan tanultak meg e-mailezni a nagyik unokáikkal?



A felhasználóképzés nem új dolog a Jó-
zsef Attila Megyei Könyvtár életében
sem. Pályázat útján vagy önszorgalomból
évek óta végezzük ezt a tevékenységet is,
dacára, hogy lehetõségeink korlátozot-
tak.

Az e-Magyarország pontról és a
web1.0-ról indulva jutottunk el a haladó
szintû képzésekhez, s a web2.0-hoz.

Az igény folyamatos, új és visszatérõ
jelentkezõk egyaránt vannak. A tanfo-
lyamokon részt vettek döntõ többségében
ismételten szeretnék igénybe venni a
szolgáltatást.

A TÁMOP keretein belül, 2010. októ-
ber és 2012. február között, négyszáz fõ
képzését vállaltuk, haladó szinten. Ez az
ún. haladó szint több szempontból logi-
kus és ésszerû, de a legfõbb célja az volt,
hogy elérjük és segíthessük azt az igen
széles – aktív, dolgozói – réteget, ame-
lyiknek az iskolarendszerben még nem
volt része ilyen jellegû képzésben s a ké-
sõbbiekben sem tett szert komolyabb
számítógépes-internetes tudásra. Sajnos
– talán éppen azért, mert aktív, dolgozói
rétegrõl van szó – nem maradéktalanul
sikerült õket megszólítanunk. Annak el-

lenére sem, hogy hétköznap délutánon-
ként és hétvégi napokon tartottuk a fog-
lalkozásokat.  Továbbra is fõként a nyug-
díjas korosztály jelentkezett, mint koráb-
ban, a kezdõ tanfolyamokra. Sokan közü-
lük éppen nálunk sajátították el az alapo-
kat. Ahogy akkor, ezúttal is nagyon örül-
tünk ennek, természetesen, de fájlaltuk a
célzott korosztály távolmaradását. 

A tanfolyam elõkészületeként össze-
állítottuk annak tematikáját, valamint
szerkesztettünk egy együttes jelentkezési
lapot/kérdõívet. A kérdõív kiértékelése-
kor jól látható volt, hogy az általunk cél-
zott korosztályból jelentkezõk jellemzõ-
en álláskeresõk, akik szükségét érzik a
magabiztos számítógép- és internethasz-
nálatnak. Igény mutatkozott például az
önéletrajzírás tanulására.

A nyugdíjasok is gyakran konkrét el-
képzelésekkel jelentkeztek. S akadtak
olyanok is, akik – bár tudták, hogy hala-
dó tanfolyamról van szó – teljesen kez-
dõnek bizonyultak. A kitöltött kérdõív
nyilatkozatai és a valóság nem mindig
fedték egymást – finoman szólva.

Nagy igény mutatkozott a kezdõ szin-
tû tanfolyamokra, így áthidaló megoldás-
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✒✒    Világi Orsolya

Fejlesztési irányok a tanfolyami képzésben a tapasztalatok alapján



ként indítottunk ilyet is – térítés ellené-
ben (késõbb pedig kértük a szerzõdés
módosítását).

A tanfolyamokon való részvételnél
több alkalommal szembesültünk azzal,
hogy az ingyenességnek van egy nagy
hátránya: hiába volt sok jelentkezõ, több
alkalommal fordult elõ, hogy a tanfolya-
mon ténylegesen megjelentek létszáma
messze alulmúlta a jelentkezõkét (s a hi-
ányzók nem is jelezték elõre a távolmara-
dásukat). Idõnként a motiváció hiányával
is „meg kellett küzdenünk”, így az is
megtörtént, hogy egy-egy hallgató csu-
pán az ismerõse kedvéért jött el. 

Természetesen ezek elkerülhetetlen
problémák, az elõbbit nehezebb, az utób-
bit – jó pedagógiai (andragógiai) érzék-
kel – könnyebb áthidalni. Nehézséget 
jelentett továbbá az, hogy tekintve az ala-
csony óraszámot (nyolcórás tanfolya-
mokról van szó), nem tud összeszokni
egy-egy csoport, így nehezebben nyílnak
meg, kevésbé merik feltenni a kérdései-
ket, s a heterogén összetétel is inkább a
hátrányok közé sorolható, éppen ezért
próbálkoztunk a kérdõívek alapján (hi-
szen éppen az volt a céljuk!), valamelyest
homogén csoportokat összehozni – siker-
telenül.

Sikereink: Személy sze-
rint a legnagyobb sikerként
mindig azt könyvelem el, mi-
kor valaki úgy távozik, hogy
elmondja (s nyilván nem
csak nekem): „Megérte el-
jönni!” A hallgatókból pedig
az esetek többségében beirat-
kozott olvasó válik, mert –
több ízben tapasztaltam – a
könyvtár „rejtett” szolgálta-
tásai felkeltik érdeklõdésü-

ket, s egy-egy ilyen tanfolyam arra is jó,
hogy megmutassa, mi mindent tud nyújta-
ni egy könyvtár s benne a könyvtárosok.

A tanfolyamon oktatott, bemutatott
dolgok között pedig az alábbiak arattak
osztatlan sikert:

• Okmányirodai ügyintézés
• Betegéletút taj alapján
• Lap.hu-család
• Tárhelyek a „felhõben”
Megoldott és megoldandó feladatok:

Bár az eredetileg összeállított tematika
többségében jól használható volt és talál-

Könyvtári Levelezõ/ lap • 2012. július 27

A tanfolyam tematikája

E-közigazgatás
• kormányzati, önkormányzati portálok
• APEH/NAV, ONYF
• okmányiroda

Online szolgáltatások
• e-bank
• távszámla, díjnet

Fájlok online tárolása
• http://www.inda.hu
• http://docs.google.com
• http://picasaweb.google.com
• http://office.live.com

Keresõrendszerek
• szabadszavas
• tematikus
• könyvtári



kozott a hallgatók igényeivel (sõt, idõn-
ként túlmutatott rajtuk), elõfordult, hogy
kisebb vagy nagyobb mértékben eltér-
tünk tõle. Mindig, minden alkalommal fi-
gyelembe vettük a hallgatók felkészültsé-
gét, internetes-számítógépes tudását, és
tekintettel voltunk igényeikre, akár az
egyediekre is.

A már korábban leírt probléma (cso-
porttörténések/„nemtörténések”) követ-
keztében indítottunk egy új szolgáltatást:
olvasóinknak lehetõségük van egyedileg
igénybe venni az internetezéshez könyv-
táros segítségét, ami a szokásos inter-
nethasználati díj duplája, de így is na-
gyon méltányos összeg: ilyenkor kizáró-
lag a szolgáltatást igénybe vevõ olvasó
kérésének megfelelõ feladatokkal foglal-
kozunk, csak az õ kérdéseit válaszoljuk
meg, sõt elõfordult, hogy az általa hasz-
nált laptop beállításában is segédkeztünk.

Hogyan tovább? Természetesen sze-
retnénk folyamatosan megfelelni az igé-
nyeknek: sok a jelentkezõ (új és visszaté-
rõ egyaránt). Éppen ezért minden – fõ-

ként pályázati – lehetõséget megraga-
dunk. 

S ami a legfontosabb és komoly re-
ményeket fûzünk hozzá: bevezetjük az e-
learninget (a feltételek már adottak),
mellyel végre elérhetjük azt az igen szé-
les réteget, amelyiknek nagy szüksége
van erre a szolgáltatásra, de a helyhez és
idõhöz kötöttség eddig nem tette lehetõ-
vé a közös munkát. (Jómagam már alkal-
mazom ezt a gépjármûvezetõ-képzés el-
méleti részénél, csak pozitívumokról tu-
dok beszámolni!) ■
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Mi is az az elektronikus könyvtár? Digi-
tális könyvtár (elsõsorban könyvtári kör-
nyezetben), digitális gyûjtemény (általá-
nosabb, szélesebb körû használat), archí-
vum (irattárak, adattárak, videotárak, do-
kumentációs tárak) vagy repozitórium
(elsõsorban felsõoktatási környezetben,
tudományos munkák, tanulmányok).

És mi a Jadox? Webalapú digitális
gyûjteményeket kezelõ rendszer. Fel-
használási területe széles körû: egyetemi
környezet (oktatási anyagok, szakdolgo-
zatok, PhD-k, egyéb), közmûvelõdési
könyvtárak, megyei, városi és kistérségi
hálózatok, konzorciumok (helyismereti,
helytörténeti anyagok, fényképarchívu-
mok, digitalizált szépirodalom, szakiro-
dalom igények szerint), múzeumok
(könyvtári és múzeumi anyagok egy-
aránt; virtuális kiállítás, látványtár), kép-
és videoarchívumok, országos szolgálta-
tások (Magyar Digitális Képkönyvtár).
Mûködési elv, felépítés, sajátosságok:

kliens-szerver architektúra,
webtechnológia, bonyolult,
több szintû jogosultságke-
zelés, sémakezelés (többfé-
le séma kialakítható a do-
kumentumkategóriáknak
megfelelõen), adatbázis-tá-
mogatás a gyors keresések,
teljes szöveges indexelés
érdekében. Automatikusan
készít szolgáltatási mérete-
ket master példányból (bé-
lyegkép, kis és közepes mé-
ret, master tárolása, szol-
gáltatás megrendelés ala-
pon).

Az adminisztráció webes felületen
történik, „extrákkal”, web2-es funkciók-
kal (képeslapküldés, megosztás közössé-
gi oldalakon, direkt link a rekordhoz,
ajánlás, megrendelés).

Az elõadás második részében Jadox-
rendszerek bemutatására került sor:

Szent István Egyetem – Archívum 
MIDRA – Miskolci Egyetem Digitális 

Raktár és Adattára 
Magyar Digitális Képkönyvtár 
Digitális Irodalmi Akadémia  
Hódmezõvásárhelyi Kistérségi 

Elektronikus Könyvtár 
e-Könyvtár Szentes 
Somogyi-könyvtár eKönyvtár 
Szakképzési Digitális Könyvtár 
Csemegi Károly Könyvtár 

és Információs Központ Elektronikus
Könyvtára (Az EuropeanaLocal EU
projekt hazai honlapja és keresõje a
Békés Megyei Tudásház és Könyvtár
koordinálásával) ■
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✒✒    Tóth Kornél

Elektronikus könyvtárak építése JaDoX szoftverrel

Képernyõkép 
a Magyar Digitális 

Képkönyvtár egyik 
dokumentumáról



Azokat a böngészõbe integrálható alkal-
mazásokat mutatjuk be, amelyek hasznos
segítõi, kiegészítõi a könyvtáros munká-
jának, legfõképpen a tájékoztató munká-
ban alkalmazhatók sikerrel. Egyes plugi-
nok más területen is segíthetik a minden-
napi munkát.

Kiemelten a Firefox kiterjesztésekkel
foglalkozunk, és példákon keresztül mu-
tatjuk be az alkalmazás módozatait. Ezen
böngészõ használatának oka, hogy kör-
nyezetünkben legfõképpen ezt a böngé-
szõt használják a könyvtárosok. Termé-
szetesen a kiegészítõk között lesznek
olyanok is, amelyek más böngészõbe is
beintegrálhatók.

Három plugint mutatunk be a továb-
biakban: iGlue, Quick Translator, Zotero.

iGlue

Magyar informatikai cég terméke, az
Iglue Inc. fejleszti. Elnyerte többek kö-
zött a Geeknrolla (London) díjat is. Sze-
mantikus webes eszköz, mely adott

weboldalon felismeri az adatbázisában
szereplõ szavakat. Adott kifejezésrõl egy
kattintással rengeteg információ elérhe-
tõ: képek, videók, weboldalak, földrajzi
helyek, személyek esetében speciális in-
formációk, például magasság, családi ál-
lapot, munkahely, szemszín, hajszín, is-
kolai végzettség stb. Az adatbázis több-
nyelvû, a benne található rekordok írás-
változatait is tartalmazza, akár különbö-
zõ írásrendszerekben is. 

Minden, napjainkban használt böngé-
szõbe telepíthetõ.

Elérhetõ a következõ címrõl:
http://iglue.com/

Quick Translator

Egyszerûen kezelhetõ, felhasználóbarát
beépülõ modul. A weboldalon kijelölt
szöveget képes a megadott nyelvre lefor-
dítani, egyetlen kattintással. Beépített
nyelvfelismerõt tartalmaz, több mint öt-
ven nyelv fordítására képes eszköz. A ki-
jelölt szövegen kívül képes egy tetszõle-
gesen megadott szövegrész fordítására is,
külön ablak megnyitásával, mely két kat-
tintással elérhetõ. A kész szöveget lehe-
tõségünk van vágólapra másolni. 

Csak Firefox-ba telepíthetõ 12.x ver-
zióig.
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✒✒    Ács Renáta–Háromszéki-Virág Fruzsina

Böngészõbe integrálható pluginok a gyors és hatékony keresés érdekében



Elérhetõ a következõ címrõl:
https://groups.google.com/group/quick-
translator/browse_thread/thread/a03e58b
d9ea45775

Zotero

Ingyenes bibliográfiakezelõ és -készítõ
modul. Fontos tulajdonsága, hogy auto-
matikusan felismeri a különbözõ honla-
pokon lévõ tartalmakat, például könyvet,
metaadatokat, linkeket stb. Bizonyos ese-
tekben találati listák mentésére is alkal-
mas. Ekkor ki lehet választani, hogy a ta-
lálati lista mely elemeit szeretném men-
teni. Ezek a funkciók sok könyvtári kata-
lógusban mûködnek (pl. HunTéka, Bo-
dza típusú katalógusok), többek között a
MATARKA-ban, EHM-ben (EPA +
HUMANUS + MATARKA), valamint a
Google Scholar találatait is tudjuk men-
teni. A rendszer képes exportra, importra
a legkülönbözõbb kiterjesztésekben, töb-
bek között BibTex, TEI, RIS formátu-
mokban is. Ez utóbbi alkalmas az
MTMT-be való betöltésre is. 

Firefox-ba telepíthetõ, a Google
Chrome-ban és a Safariban csak az
online felület összekapcsolására és az
online felületre történõ mentésre alkal-
mas. Elérhetõ a következõ címrõl:
http://www.zotero.org ■
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Digitalizálás Szabadkán

2012. június 20-án a szabadkai Városi
Könyvtár egy csodamasinával bõvült:
a Vajdasági Magyar Mûvelõdési Intézet
rendelkezésünkre bocsátotta 
új szkennerét. A berendezés megvásár-
lását a Magyar Nemzeti Tanács tette 
lehetõvé. Az elkövetkezendõ években 
a könyvtár magyar nyelvû helyismereti
állományát digitalizáljuk a kezdetektõl
1945-ig: újságokat, könyveket.

Elsõdleges számításaink szerint 
kb. 200 ezer oldalnyi anyag vár a 
megõrzésre és a közzétételre. A munkát
a könyvtár informatikusa és egy 
könyvtáros végzi.

Hicsik Dóra



Egyházmegyével kötött 
együttmûködést a SZIE

A Kalocsa-Kecskeméti Fõegyházmegyével
kötött együttmûködési megállapodást a
Szent István Egyetem (SZIE) június 15-én.
A SZIE Egyetemi Könyvtár és a Fõszékes-
egyházi Könyvtár és Levéltár kapcsolata ré-
vén a hallgatók számára is hozzáférhetõvé
válnak régi, ritka dokumentumok, így bõ-
vülhet az intézményben végzett kutatások
száma. Az együttmûködés többek közt arra
is lehetõséget biztosít, hogy a könyvtáros
hallgatók a könyvtárban, illetve levéltárban
töltsék el szakmai gyakorlatukat. A kezde-
ményezés egyedinek számít – eddig nem
volt példa egy egyházmegye és egy felsõok-
tatási intézmény közötti együttmûködésre.

„Az Egyház és egy felsõoktatási intéz-
mény közötti együttmûködésre több példa
is van az országban – Egerben, Debrecen-
ben, Szegeden –, a SZIE-vel kötött megál-
lapodás különlegessége azonban abban rej-
lik, hogy egy egyházmegyével történik a
kooperáció, erre pedig nem igenvolt példa”
– közölte az érsekség. A kalocsai érseki
könyvtár állományában a világi tudomá-
nyok szinte minden ága képviselteti magát:
filozófia, történettudomány (több mint
9000 kötet), beleértve segédtudományait is
(archeológia, genealógia, kronológia, dip-
lomatika és heraldika), irodalomtörténet,
valamint a természettudományok. Emellett
jelentõs a nyelvtudományi, mûvelõdés- és
mûvészettörténeti mûvek száma, továbbá
nagy számmal fordulnak elõ társadalomtu-
dományi kötetek (kb. 2400 kötet), különö-
sen a XIX. századból és a XX. század elsõ
felébõl. A borászati tárgyú mûvek, a szõlõ-
és borkultúra körében megjelent dokumen-
tumok akár a sommelier-képzésben részt
vevõknek is érdekesek lehetnek. A kalocsai
könyvtár és levéltár olyan mûveket is gyûjt,
melyek az adott régióra vonatkoznak, ezek
a helyismereti mûvek is élénk érdeklõdésre
számíthatnak Gödöllõn és az egyetemen
egyaránt.

A kalocsai könyvtár és állományának
egy jelentõs része az egyetem képzési és
kutatási profiljába illeszkedik, így az
együttmûködés keretein belül többek közt
lehetõség nyílik a két gyûjtemény általános
megismerésére, a különleges, régi, ritka do-
kumentumokhoz való hozzáférésre, továb-
bá a digitalizálásra. A könyvtáros hallgatók
a gyakorlati képzés részeként szabadon 
látogathatják a könyvtárat, valamint a levél-
tárat, illetve szakmai gyakorlatukat is eltölt-
hetik ott. Emellett a térség természetvédel-
mével, flórájával, faunájával foglalkozó ok-
tatók, kutatók és hallgatók számára az 
érsekség lehetõséget biztosít a kutatásra és
a könyvtár állományának szakmai szem-
pontú feltárásában való közremûködésre, il-
letve a Fõszékesegyházi Könyvtár és Levél-
tár a SZIE hallgatói részére szakdolgozati,
tudományos diákköri és doktori témákat ír
ki. A hallgatóknak és az oktatóknak egy-
aránt speciális kapcsolatot jelentõ együtt-
mûködés keretében például olyan diplo-
mamunkák, kutatások készülhetnének,
amelyek a két kistérség agrárgazdaságát,
geográfiai (természeti, társadalmi és gazda-
ságföldrajzi), botanikai és akár antropológi-
ai vizsgálatát végeznék el. Az egyetem 
lehetségesnek tartja továbbá olyan speciál-
kollégiumok meghirdetését, amelyek a hall-
gatóknak, oktatóknak is érdekesek le-
hetnek, kapcsolódnak jelenlegi szakmai,
képzési programjukhoz.

A digitalizálás kapcsán is számos lehe-
tõség van az együttmûködésre, több kiemelt
fontosságú dokumentum jöhet szóba a fo-
lyamat kapcsán: az egyik azon általános
könyvek, albumok, egyéb dokumentumok
köre, amelyek kis példányban érhetõk el, de
a gödöllõi szakok képzéséhez szükségesek
és hasznosak lehetnek. A megjelenésüket
zárt, könyvtári intranetes hálózaton keresz-
tül tudnák biztosítani. Egy másik terület,
ehhez hasonlóan, olyan régi könyvek fel-
dolgozása, amelyek tartalmukban és/vagy
illusztrációikat tekintve a gödöllõi képzést,
kutatást támogathatják. 

(Forrás: www.edupress.hu)
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Mûfordítás-pályázat, 2012

Az Országos Idegennyelvû Könyvtár 

a nyelvek európai napja alkalmából mûfordítás-pályázatot hirdet 

fiatal, mûfordításkötettel nem rendelkezõ mûfordítók számára.

Lorand Gaspar Jérusalem 

címû versének 
magyar fordítását várja a zsûri. 

A zsûri tagjai:
Lator László költõ, mûfordító, a zsûri tiszteletbeli örökös elnöke, 

Lackfi János költõ, mûfordító, a zsûri elnöke, 
Tóth Krisztina költõ, mûfordító és 

Virág Bognár Ágota, a könyvtár munkatársa.

A vers a könyvtár weblapján (www.oik.hu) olvasható és letölthetõ.

Pályadíjak: 
I. díj: 50 000 Ft 
II. díj: 30 000 Ft 
III. díj: 20 000 Ft 

Különdíjat ajánlott fel a Magyar Fordítóház Alapítvány. 
A legjobb pályamûvek megjelennek a Napút folyóirat Káva Téka mellékletében. 

A pályázat jeligés. 
A jeligével ellátott pályamûveket 2012. augusztus 20-áig várjuk a következõ e-mail címre: 
muforditas2012@oik.hu
A jeligét és annak feloldását pedig küldjék a 
jelige2012@oik.hu címre. 

Egy pályázó több pályamûvet is beküldhet. 
A pályázat eredményhirdetése, értékelése és az ünnepélyes díjátadó 
2012. szeptember 26-án, szerdán lesz a könyvtár olvasótermében 
Budapest V. kerület, Molnár u. 11.

További információk: 
Virág Bognár Ágota 
T: (1) 318-2772
virag.agota@oik.hu 

Támogatók:

Emberi Erõforrások Minisztériuma
Cofidis

Institut Francais de Budapest
Groupama Garancia Biztosító 
Magyar Fordítóház Alapítvány 

Napút Alapítvány
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Ács Renáta
Szent István Egyetem Kosáry Domokos Könyvtár és Levéltár, Gödöllõ

Czinkné Bükkösdi Valéria
Megyei és Városi Könyvtár, Kaposvár

Dienes Éva
Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár, Budapest

Goldschmidt Éva
Móricz Zsigmond Városi Könyvtár, Tata

Háromszéki-Virág Fruzsina
Szent István Egyetem Kosáry Domokos Könyvtár és Levéltár

Kassa Andrásné
Ady Endre Könyvtár Gyermekkönyvtára, Hatvan

Kóródy Judit
Infodok Kft., Budapest

Köntös Nelli
ELTE BTK Informatikai és Könyvtártudományi Intézete, Budapest

Prinyi Tünde 
Tiszafüredi Városi Könyvtár és Információs Központban

Szederkényi Csabáné 
Arany János Városi Könyvtár, Dorog

Szilassi Andrea
Városi Könyvtár, Tatabánya

Tóth Kornél
Monguz Kft., Szeged

Világi Orsolya
József Attila Megyei Könyvtár, Tatabánya

Voit Pál
József Attila Megyei Könyvtár, Tatabánya

Júliusi lapszámunk szerzõi

Dátum

VII. 12–14.

IX. 26. 

X. 12.

X. 1–7.

Hely

Gyõr

Bp., OIK

Bp., OIK

országosan

Rendezvény

Az MKE 44. vándorgyûlése

Idegen nyelvû gyûjtemények és 
szolgáltatásaik – szakmai konferencia 

Katolikus kultúrpalotából idegen nyelvû
könyvtár – 115 éves az OIK épülete

Összefogás hete

Rendezõ intézmény

MKE

OIK

OIK

IKSZ

Információ

vandorgyules.sze.hu

www.oik.hu

www.oik.hu

iksz@oszk.hu
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