
Az Országos Idegennyelvû Könyvtár
(OIK) 2012. szeptember 26-án, szerdán,
a nyelvek európai napja alkalmából idén
nyolcadik alkalommal tartotta meg nyílt
napját, melynek keretében reggel kilenc-
tõl este nyolc óráig konferenciával és
kulturális programokkal vártunk minden
kedves érdeklõdõt. Idén meglehetõsen
kevés anyagi támogatást sikerült elnyer-
nünk erre a rendezvényünkre, az elõzetes
aggodalmainkkal ellentétben mégis sike-
res nyílt napot tudhatunk magunk mö-
gött, amit a látogatók száma és a kedvez-
ményes beiratkozásból származó és
egyéb napközbeni bevételek is alátá-
masztottak.

A nyelvek európai napjának az Orszá-
gos Idegennyelvû Könyvtárban rendezett
ünnepségét Hammerstein Judit kultúráért
felelõs helyettes államtitkár nyitotta meg.
„Amikor anyanyelvünkön kívül egy má-
sik nyelvet is megtanulunk, fokozatosan
birtokba veszünk egy eszközt, amellyel
más módon értjük meg a világot, mint
anyanyelvünkön. A nyelvtanulás közben
az egyre újabb és újabb »értések«,

»megértések« rányitják a szemünket arra,
hogy a világ sokféle módon létezik, és a
nyelv, a nyelvek ezeket a különbözõ lét-
módokat teszik számunkra hozzáférhetõ-
vé” – mondta megnyitó beszédében Ham-
merstein Judit. 

Ezen a napon a Nemzeti Kulturális
Alap (NKA) támogatásával könyvtár-
szakmai konferenciát tartottunk könyv-
tárhasználóknak és könyvtárosoknak
Idegen nyelvû gyûjtemények és szolgálta-
tásaik címmel. A konferencia elõadóinak
felkérése során fontos szempont volt,
hogy ez alkalommal ne a vezetõk, hanem
a könyvtárak különbözõ beosztású mun-
katársai kapjanak lehetõséget szakterü-
letük bemutatására. A hét szakmai elõ-
adás a legkülönfélébb témaköröket ölelte
fel. A szakmai beszámolók mellett a leg-
több prezentáció személyes történeteket
is tartalmazott. Mindegyik elõadás után
lehetõség volt kérdések feltevésére és ta-
pasztalatcserére. Beleláthattunk a külön-
bözõ könyvtárak nehézségeibe és öröme-
ibe, egy-egy kiemelkedõ teljesítmény
mögötti módszerekbe.

A nyitó elõadásban Andaházi-Szeghy
Viktor (HM-HIM Hadtörténeti Könyvtár)
a Hadtörténeti Könyvtár gyûjteményeirõl
beszélt az idegen nyelvû dokumentumok
aspektusából. Röviden ismertette a Had-
történeti Könyvtár gyûjteményét, mely
kézi- és szakkönyvekbõl, idõszaki kiad-
ványokból, régi könyvekbõl és szabály-
zatgyûjteményekbõl áll. A kézi- és szak-
könyvgyûjteményük az 1920-as évektõl
kezdve tartalmaz hadtudományi, hadi-
technikai és szépirodalomi mûveket. 
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Említést tett arról, hogy a régi könyvek
között találhatók 1851 elõtti kiadású do-
kumentumok. Egy-egy dokumentumot
részletesen is ismertetetett, így rövid tör-
ténelemórán is részt vehettek az egybe-
gyûltek.

Az egri Bródy Sándor Könyvtárban
dolgozó Fekete Ildikó sok képanyaggal
kiegészített, Gyûjteményfejlesztés megyei
gyakorlatban címû elõadása olyannyira
érdekesen és alaposan ismertette könyv-
táruk mûködését, hogy mindenki úgy
érezhette, könyvtárlátogatáson veszünk
részt, holott fizikailag Budapesten ma-
radtunk. Megtudhattuk, hogy a Bródy
Sándor Könyvtár idegen nyelvû gyûjte-
ményének kialakítása során fontos volt,
hogy ne csak hasznos, hanem érdekes is
legyen. Úgy gondolják, nyelvet tanulni
mindenbõl lehet, a szakácskönyvtõl a da-
loskönyvig minden idegen nyelven írt
szöveg alkalmas a nyelvtanulásra is, ha
az nyelvileg korrekt. Gyûjteményük ki-
alakításánál az ajándékozás kezdetben is
fontos szerepet játszott. Például a nagy
ajándékozóik közé tartoznak a kiadók is.
A mai napig rendszeresek a könyvtárban
a kiadói tájékoztatók, könyvbemutatók,
workshopok. A Goethe Intézettel és a
British Councillal ma is kivételes az
együttmûködésük, az intézetek támogat-
ják a gyûjtemény fejlesztését, illetve
évente több, a gyûjteményhez kapcsoló-
dó, arra épülõ rendezvényt bonyolítanak
le a segítségükkel. Emellett a könyvtár
kialakított többek között egy angol tár-
salgási klubot is, mely évek óta sikeresen
mûködik, visszajáró tagokkal.

Könyvtárunk munkatársa, Haluska
Veronka, Gyûjteményfejlesztés – válság
idején címû elõadásában szerzeményezé-
sünkrõl, szakreferensi rendszerünkrõl be-

szélt. Elmondta, hogy 2012 – vételi
szempontból – jó évnek ígérkezik. A be-
szerzéshez a legfõbb forrásaink idén:
Nemzetiségi Dokumentumellátás 2012,
Márai program II., az NKA Közgyûjte-
ményi Kollégiumának Élethosszig tartó
tanulás – nyelv-tudás-mûveltség címû
egyedi pályázata. Megemlítette, hogy
könyvtárunk az újonnan vásárolt köny-
vekrõl tájékoztatja olvasóit honlapunk
Ajánló rovatában, illetve a Kávészünet
elnevezésû blogunkon A hét könyve soro-
zatunk segítségével. Haluska Veronka be-
számolt arról, hogy útjára indítottuk
könyvmenhely akciónkat, melynek során
befogadunk szépirodalmi mûveket,
nyelvkönyveket, szótárakat, útikönyve-
ket, nemzetiségi és zenei témájú könyve-
ket, kottákat eredeti és magyar nyelven.
A felajánlók nevét havonta közzétesszük
honlapunkon és Facebook-oldalunkon.
Az állományba vett könyvekben feltün-
tetjük az ajándékozó nevét. Az állomány-
ba nem kerülõ könyveket értékesítjük. Az
így befolyt összeget gyûjteményfejlesz-
tésre fordítjuk.

A délelõtti elõadások után büféebéd
várta a konferencia résztvevõit az átrium-
ban. A szünetben lehetõség nyílt a be-
szélgetésre, kapcsolatépítésre és a könyv-
tár bejárására. 

A délutáni elõadások sorát Lencsés
Ákos a KSH Könyvtár nemzetközi sta-
tisztikai állományának bemutatásával
nyitotta, bemutatva a könyvtár történetét,
mûködését és gyûjteményét. Elõször be-
számolt a könyvtár nemzetközi statiszti-
kai állományának gyarapítási módszerei-
rõl. Érdekes információkat hallhattunk az
1950-es évek köztudottan vészterhes idõ-
szakában szigorúan bizalmasnak jelölt
kiadványokról.
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Molnár Ivett (CEU – Közép-európai
Egyetem) Elektronikus adatbázisok és
azok használata a CEU Könyvtárban cí-
mû elõadásából megtudhattuk, hogy 
Albániától Zimbabwéig a világ szinte
minden tájáról érkeznek diákok a CEU-
ra. A könyvtár online könyvek, folyóira-
tok, elektronikus adatbázisok, online
szervizek, tréningek és hagyományos do-
kumentumok segítségével igyekszik se-
gíteni a tanulásukat, sikerüket. Kiemelten
fontos könyvtárukban a különbözõ adat-
bázisok használata. Általános tudomá-
nyos adatbázisok és speciális források
egyaránt hozzáférhetõk náluk, melyekbõl
különbözõ üzleti adatok, céginformá-
ciók, pénzügyi adatok, piacfigyelés, sta-
tisztikák és elemzések érhetõk el. Ezen-
kívül rendelkeznek középkori latin és 
görög szövegeket tartalmazó adatbázi-
sokkal, vizuális archívummal. Terveik
között szerepel a használatot segítõ vi-
deók és felhasználhatósági teszt készítése. 

A sorban ismét egy OIK-os kollé-
gánk, Nagy Erzsébet tájékoztató könyv-
táros elõadása következett Olvasóbarát
szolgáltatásfejlesztés címmel. Elõadásá-
ban kitért arra, hogy az olvasóbarát
könyvtár fontos ismérve a szolgáltatási
terek teljes akadálymentesítése. Megem-
lítette az olvasókkal való kapcsolattartás
formáit is, például az e-mailes tájékozta-
tást, mely aktuális információt tartalmaz
a nyári és téli zárva tartással kapcsolat-
ban, valamint a különbözõ rendezvénye-
inkhez kapcsolódó felhívásokat és ünne-
pi jókívánságokat küldünk e-mailben 
angol és magyar nyelven. Új olvasókat
többek között a kitelepülések során
igyekszünk megszólítani. A könyvtárat
és szolgáltatásait nem csak a falakon be-
lül népszerûsítjük, gyakran veszünk részt

kulturális, nyelvoktatáshoz, illetve ide-
gen nyelvekhez kapcsolódó programo-
kon is. 

Számomra a konferencia záró elõadá-
sa volt a legizgalmasabb. Petró Leonárd
(Debreceni Egyetem Egyetemi és Nem-
zeti Könyvtár – Kenézy Élettudományi
Könyvtár) Külföldi olvasók a könyvtár-
ban – kihívások és egyediségek a külföldi
orvostanhallgatók könyvtári kiszolgálá-
sában címû elõadásában humorosan, de
mégis részletesen ismertette, hogy mi-
lyen kihívásokkal jár a más anyanyelvû
és más kultúrájú olvasókkal való együtt-
mûködés. A verbális kommunikáció
nyelve intézményükben az angol, de
munkájuk során az angol számos külön-
bözõ akcentussal és szóhasználattal be-
szélt formájával találkoznak. Minden, ol-
vasóknak szánt információt két nyelven
kell megfogalmazniuk, az eltérõ felhasz-
nálói nyelvtudás miatt egyszerû és vilá-
gos megfogalmazással. A közérthetõség
miatt az információs táblákat, ha lehet,
szöveg nélküli formában készítik el, in-
kább rajzokkal kommunikálnak. Ennek
ellenére akadnak vicces félreértések. Ki-
hívást jelent a kulturális sokszínûség, de
sikerül ezzel együtt élniük. Például
könyvtárukban erõsen megjelenik a val-
lásgyakorlattal kapcsolatos problémakör,
így az imaszõnyeg látványa náluk szinte
mindennapos. Tapasztalataik szerint a
külföldi hallgatók igényei túlmutatnak 
a hagyományos könyvtári szerepeken,
mert számukra a könyvtár egyfajta infor-
mációs központot is jelent. A színes fel-
használói igények segítik a könyvtári és
könyvtárosi szerepkör újraértelmezését,
a szakmai fejlõdést. Megfogalmazása
szerint a Kenézyben dolgozók egyszerre
könyvtárosok, informatikai szakembe-
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rek, kulturális „nagykövetek”, tolmácsok
és ismerõsök, barátok. A multikulturális
környezetben a könyvtáros hagyományos
szerepköre szükségképpen kiegészül. 
A külföldi hallgatók igényei segítik,
hogy a könyvtáros egyre inkább sokolda-
lúan felkészült szakemberré váljon.

A konferencia után Mándli Gyula
(Katona Lajos Városi Könyvtár, Vác)
Kultúrák találkozása. Kapcsolat – kom-
munikáció – örökség címû fotókiállításá-
nak megnyitója következett. 

Az Alkotó könyvtáros sorozat része-
ként megnyíló kiállítást Engel Judit kol-
légánk szervezte, és Fehér Miklós, a Ma-
gyar Könyvtárosok Egyesülete fõtitkára
nyitotta meg. Mándli Gyula népmûvelõ-
ként, illetve könyvtárosként dolgozott
Körmenden, majd Szobon és Szentend-
rén, 1995 óta pedig a váci Katona Lajos
Városi Könyvtár igazgatója. Diákkora óta
fotózik. A dokumentarista fotózás híve,
de gyakran készít természetfotókat, port-
rékat is. Rengeteg képet készített helytör-
téneti, honismereti gyûjtemények részé-
re. Számtalan, fõként Pest megyei újság-
ban és szakmai folyóiratban jelentek meg
képei. Önálló fotókiállítása volt a váci
Madách Imre Mûvelõdési Központban és
Ipolyságon, a Honti Múzeum és Galériá-
ban. 

Nyílt napunk egyik fontos és vissza-
térõ eleme az idén hetedik alkalommal
megrendezett mûfordítás-pályázatunk
eredményhirdetése és díjátadója. Ebben
az évben kereken száz pályamû érkezett
Lorand Gaspar Jérusalem címû versének
magyar fordítására. Olvasótermünkben
került sor az értékelésre, melynek során a
zsûri tagjai, Lackfi János költõ, mûfordí-
tó, a zsûri elnöke, Tóth Krisztina költõ,
mûfordító és könyvtárunk munkatársa,
Virág Bognár Ágota ismertették a beér-
kezett pályamûvek fõbb jellemzõit.
Lackfi János értékelésében szelíd humor-
ral kitért a félrefordítások fõbb okaira,
jellemzõire. A díjátadó a támogatók
(Cofidis, Institut Français Budapest,
Groupama Garancia Biztosító, Magyar
Fordítóház Alapítvány) jelenlétében zaj-
lott. A Napút Kiadónak köszönhetõen a
pályázat legjobb fordításai megjelentek 
a Napút-füzetben. Az esemény végén
meghallgathattuk a nyertes fordítást az el-
sõ helyezést elért Albert Éva elõadásában.

A rendezvények mellett egész nap jó-
tékonysági büfé várta a látogatókat, ahol
a munkatársaink által sütött, finomabbnál
finomabb sós és édes süteményekbõl vá-
sárolhattak a látogatók. 

Kónya Zsuzsa kollégánk ötletének kö-
szönhetõen idén a földszinten kialakítot-
tunk egy retró könyvsarkot is, ahol a 
kihelyezett fotelekben kényelmesen lete-
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lepedve válogathattak az érdeklõdõk fil-
léres könyvvásárunk kínálatából. Könyv-
vásárunkban a már említett könyvmen-
helybõl és az állományunkból kivont és
az ajándékba kapott könyveinkbõl lehe-
tett válogatni. A befolyt összegbõl
könyvtárunk állományát szeretnénk gya-
rapítani az olvasói beszerzési javaslatok
alapján. Mivel a könyvsaroknak nagy si-
kere volt, a nyílt nap után is megtartottuk,
és továbbra is várja az olvasókat.

Említést érdemel még a nyílt napi kü-
lönleges szolgáltatásunk, a könyvtár- és
raktártúránk is, melynek során a résztve-
võk bepillantást nyerhettek könyvtárunk
ritkán látott részeibe. A földszinti nagy
tömörraktárban kollégáink vezetésé-
vel megmutattuk, milyen úton kerülnek
az olvasók kezébe a kért könyvek, folyó-
iratok.

A nap utolsó programja Pátkai Rozi-
na és Tóth Mátyás koncertje volt. A bossa
novát játszó duó zenéjét a brazil dallam-
világ autentikus elõadásmódja, az ének
és gitár magával ragadó összjátéka teszi
különlegessé. Lágy zenéjük kifejezetten
megnyugtató lezárása volt az esemény-
dús napnak. ■
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2012. szeptember 26. és 28. között ren-
dezték meg az Informatio Scientifica –
Informatio Medicata konferenciát. 2010-
ben csatlakozott az addig Informatio
Medicata szervezõbizottsági tagjaihoz
(Semmelweis Egyetem Központi Könyv-
tára, Magyar Orvosi Könyvtárak Szövet-
sége) az Egyetemi Könyvtárigazgatók
Kollégiuma, és így már új néven, bõvebb
tartalommal és tágabb közönséget meg-
célozva folytatódott a mûhelymunka. 
A szervezõk mindig fontos feladatuknak
tekintették, hogy az orvosi, felsõoktatási
könyvtárosok számára hasznos, új infor-
mációkkal szolgáljanak. A szeptember-
ben már kilencedik alkalommal megren-
dezett konferencia fontos találkozási
pont és szakmai fórum a könyvtárosok, a
tartalomszolgáltatók és a témában érde-
kelt szakemberek számára.

Találkozási pont személyes szinten is:
rendszerint a konferencia nulladik napján
kerül sor a nyugállományú kollégák talál-
kozójára, és a következõ két nap során a
látogatók sok olyan külföldi és magyar
kollégával találkozhatnak személyesen,
akikkel napi munkájuk folyamán már
kapcsolatba kerültek. Másrészt szakmai
szinten, hiszen a továbbképzés elenged-
hetetlen, hogy a könyvtárosok lépést tud-
janak tartani az információszolgáltatás
folyamatosan megújuló irányaival, külö-
nösen egy olyan, új eredményekkel és
kutatásokkal teli, progresszív szakterüle-
tet kiszolgálva, mint az orvostudomány.
Erre a „továbbképzésre”, szakmai tapasz-
talatcserére kíván alkalmat adni a konfe-
rencia. 

Informatio Scientifica – Informatio Med


