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2012 novemberében – tartalmilag és for-
mailag – megújult honlappal jelentkezett
(http://lis.elte.hu) az Eötvös Loránd Tu-
dományegyetem Bölcsészettudományi
Kar Könyvtár- és Információtudományi
Intézete (ELTE BTK KITI). Az egyes
menüpontokon keresztül szeretnénk rá-
irányítani a figyelmet Magyarország elsõ
(és negyven éven keresztül egyedüli) fel-
sõfokú könyvtárosképzõ intézményének
– a változó környezeti tényezõkhöz, illet-
ve a munkaerõpiaci igényekhez folytono-
san igazodó – oktatási és kutatási tevé-
kenységére.

Történet

Magyarországon az egyetemi könyvtá-
rosképzés az ELTE BTK-n indult meg az
1948/49-es tanévben. A közmûvelõdési
és szakkönyvtári hálózatok igényeinek
megfelelõen rövidesen átalakult és kor-
szerûsödött a kezdetben erõsen történeti
jellegû oktatás.

Kovács Máté tanszékvezetõi kineve-
zésétõl (1956) kezdve, az egyre fejlõdõ
könyvtári rendszer szükségleteit felmér-
ve, elkezdõdött az esti és levelezõ kép-
zés, valamint a kiegészítõ oktatás is a
könyvtárosi diplomával nem rendelkezõ

szakemberek számára. A magyar könyv-
táros szakma – és az idõközben a vidéki
képzõhelyeken is megindult könyvtártu-
dományi felsõoktatás – prominensei
szinte kivétel nélkül tanszékünkön vé-
geztek, szereztek doktori címet.

A nyolcvanas évek végétõl a számí-
tástechnika, a tudományos tájékoztatás, a
multinacionális adatbázisok, a kilencve-
nes évek végétõl az EU-információk,
majd az üzleti információk kezelésének
oktatásával, kutatásával bõvítettük prog-
ramunkat.

Intézetünk oktatási és kutatási kon-
cepcióját napjainkig meghatározta a nagy
hagyományú ötéves egyetemi könyvtá-
rosképzés és a tudós szakembereket 
fogadó könyvtártudományi doktori prog-
ram szerves egysége. A hazai könyvtártu-
dományi diszciplínák legfelsõ szintjét, a
PhD-fokozatot adó doktori képzést 1997-
ben Voit Krisztina akkori tanszékvezetõ
vezetésével valósítottuk meg, és azóta is
biztosítjuk szakmánknak, illetve tudo-
mányágunknak az ELTE Irodalomtudo-
mányi Doktori Iskola programjaként,
melynek jelenlegi vezetõje Sebestyén
György.

2001-tõl a kreditalapú tanterv, majd a
fõiskolai képzés teljes integrálása és az
intézetbe strukturálódás teremtette meg
az oktató- és kutatóhely mai, korszerû
kereteit. 2003-ban így jött létre az Infor-
matikai és Könyvtártudományi Intézet
mint az ELTE BTK egyik legfiatalabb
szervezeti egysége a Könyvtártudományi
Tanszékbõl, az Informatika Tanszékbõl,
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*Kiszl Péter: Diktál a piac – könyvtáros és in-
formációs szakemberképzés az ELTE BTK-n
címû elõadásának átdolgozott változata 
(ELTE Egyetemi Könyvtár, Hagyományok 
és kihívások II. Szakmai nap, Budapest, 
2012. november 8.)



illetve az Informatikai és Oktatástechni-
kai Központból. Utóbbi 2008-tól a Gaz-
dasági és Üzemeltetési Hivatal égisze
alatt mûködik. 2005-ben az intézet részé-
vé vált a Fõiskolai Könyvtár-Informatika
Központ (az ELTE egykori Tanárképzõ
Fõiskolai Karának Könyvtár Tanszéke),
mely 2008 õszére beolvadt a Könyvtártu-
dományi Tanszékbe. 2006-ban az intézet-
hez csatlakozott az Alkalmazott Nyelvé-
szeti Tanszék, amely 2009-ben a Magyar
Nyelvtudományi és Finnugor Intézetbe
integrálódott. Szervezeti egységünk
2012. július 1-jétõl – Kiszl Péter intézet-
igazgató elõterjesztése alapján – Könyv-
tár- és Információtudományi Intézetként
folytatja munkáját, és két tanszéket fog-
lal magában:

• a Könyvtártudományi Tanszéket
(tanszékvezetõ: Sebestyén György), 

• az Informatika Tanszékbõl névválto-
zással létrejött Információtudományi
Tanszéket (tanszékvezetõ: Kiszl Péter). 

2004-tõl intézetünk ad helyet az or-
szág könyvtárosképzõ intézményeit tö-
mörítõ informatikus könyvtáros BA és
MA konzorciumnak Sebestyén György
elnökletével.

2006 õszétõl a Magyar Akkreditációs
Bizottság (MAB) feltétel nélküli, teljes
akkreditációjával indult el intézetünkben
a BA-képzés három szakirányon:

• könyvtörténet szakirány (felelõs:
Voit Krisztina, akinek 2010-ben tragikus
hirtelenséggel bekövetkezett halála miatt
a szakirány jelenleg szünetel), 

• EU-információ szakirány (felelõs:
Sebestyén György), 

• információ- és tudásmenedzsment
szakirány (felelõs: Kiszl Péter).

2008. július 4-én kelt határozatával a
MAB szaktudományi (kutatás-fejleszté-
si) információmenedzser (felelõs: Sebes-
tyén György) és üzleti információmene-
dzser (felelõs: Kiszl Péter) szakirányo-
kon engedélyezte informatikus könyvtá-
ros mesterképzéseink indítását a 2009-es
tanévtõl.

Honlapunkon – szakmai önéletraj-
zokkal, jelentõsebb publikációk listájával
kiegészített – részletes összeállítások ol-
vashatók intézetigazgatóinkról és tan-
székvezetõinkrõl (1. ábra).

Oktatás

Nem csak a hallgatók számára kiemelt
hasznosságú az elõzõekben ismertetett –
az országban egyedülálló könyvtár- és in-
formációtudományi – BA–MA–PhD (és
részismereti) kínálat hálóterveinek, 
szabályzatainak, szakdolgozati és záró-
vizsga-követelményeinek, praktikus tud-
nivalóinak stb. közzététele. (Meg kell 
jegyezni, hogy a háromciklusú képzés 
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sajátosságából fakadóan – alapszakon –
lehetõség nyílik nem könyvtáros szak-
irány választására is: ez az ELTE BTK-n
majdnem 70 minort jelent.)

Az iskolapadban történõ elméleti tu-
dásbõvítés mellett nélkülözhetetlen a
szakmai gyakorlatok szervezése. 2008-
tól mostanáig közel ezer szakmai gyakor-
latot bonyolítottunk, közülük majdnem
százat a versenyszférában. Az elsõ húsz
legnépszerûbb gyakorlati helyünket az 
1. táblázat szemlélteti.

A képzés nemzetközi átjárhatóságát,
hallgatóink és oktatóink külföldi tanul-
mányait hivatott elõsegíteni ERASMUS
kapcsolatrendszerünk, melynek tudniva-
lóit ugyancsak közzétettük az érdeklõdõk
számára. Legújabb partnerintézmé-
nyünk: Alexander Technological Edu-
cational Institution of Thessaloniki.

Kutatás

Intézetünk kutatási tevékenységének böl-
csõje a könyvtártudományi
doktori program. Képzé-
sünkben 1958 és 1996 kö-
zött 164 bölcsészdoktor
védett, illetve 1997-tõl
napjainkig 34 szerzett
PhD-fokozatot. Ezen tudós
könyvtárosok tételes re-
gisztrációját is tartalmazza
webes megjelenésünk.

Az egyetemi tehetség-
gondozás alappillére az
Országos Tudományos 
Diákkör (OTDK), melyen
hallgatóink rendre impo-
záns eredményeket érnek

el: 3 Pro Scientia díjas, 7 elsõ hely (közü-
lük egy kiemelt elsõ hely), 7 különdíjas
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1. ábra
Az ELTE BTK KITI intézetigazgatói 
és tanszékvezetõi, 1949–2012

ELTE BTK 
KÖNYVTÁR- ÉS 

INFORMÁCIÓTUDOMÁNYI 
INTÉZET

Kiszl Péter (2011–)
Sebestyén György (2007–2011)

Borsodi Csaba (2006–2007)
Lóth László (2003–2006)

Könyvtártudományi Tanszék

Sebestyén György (1998–)
Bak Borbála (1997–1998)

Voit Krisztina (1994–1997)
Fülöp Géza (1986–1994)
Dán Róbert (1980–1986)

Babiczky Béla (1978–1980)
Kiss István (1972–1978)

Kovács Máté (1956–1972)
Szauder József és Nagy Miklós (1954–1956)

Haraszthy Gyula (1951–1954)
Varjas Béla (1949–1951)

Információtudományi 
(egykori Informatika) Tanszék

Kiszl Péter (2012–)
Lóth László (2003–2012)

1. táblázat
Az elsõ húsz legnépszerûbb informatikus
könyvtáros szakmai gyakorlóhely az ELTE BTK
hallgatóinak körében, 2008–2012



dolgozattal büszkélkedhetünk a közel-
múltból. Témavezetõjüket is tartalmazó
listájuk ugyancsak olvasható az inter-
neten, ugyanúgy, ahogy minden egyes
oktató oldalán kutatási területeinek pub-
likációkkal, konferencia-elõadásokkal,
pályázatokkal dokumentált felsorolásai.

Tudományos mûhelyünk potenciálját
képekben is szemlélteti az intézethez kö-
tõdõ kiadványok címlapjainak és kapcso-
lódó bibliográfiai leírásainak – közel fél-
száz kötetnek – Picasa webalbuma.

Infrastruktúra

Intézetünk – a 2011 nyarán történt inté-
zetigazgatói intézkedéseknek köszön-
hetõen – korszerû számítástechnikai 
laborokkal rendelkezik, amelyekben biz-
tosítjuk az oktatáshoz és kutatáshoz

szükséges hardveres, illetve szoftveres
feltételeket. Könyvtárunk 4 darab mun-
kaállomással várja olvasóit, a Múzeum
körút alagsori intézeti tereiben pedig
több – szabadon használható – számító-
gép segíti az informatikus könyvtáros
hallgatók tanórán kívüli felkészülését, is-
meretszerzését (2. ábra).

Hálózatunk (ELTENET) számokban:
22 épületben 8500 kiszolgált felhaszná-
lói végpont; redundáns, 10 Gbit/sec 
sebességû kapcsolat az akadémiai gerinc-
hálózat felé. Az intézet valamennyi helyi-
ségében elérhetõ wifi-szolgáltatás.

Oktatók

Intézetünk két tanszéke összes oktatójá-
nak (3. ábra) szakmai önéletrajzát, kuta-
tási aktivitását, az MTMT-ben (Magyar
Tudományos Mûvek Tára) rögzített ada-
tait, doktori témavezetõ esetében ODT-s
(Országos Doktori Tanács) adatlapját, fo-
gadóóráját, órarendjét, illetve egyetemi
irodájának térképes megjelenítését is biz-
tosítjuk. Mindez opcionálisan kiegészül-
het – személyre szabott – további menü-
pontokkal (pl. kurzusok segédanyagai,
tanmenetei). 
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Múzeum krt. 6–8. alagsor

103 gépterem
• 20+1 számítógép projektorral

104 gépterem
• 10 számítógép projektorral

105 gépterem
• 12 számítógép
109 gépterem

• 20+1 számítógép projektorral
Alagsori szabadon használható közösségi tér

• 10 számítógép

Múzeum krt. 6–8. magasföldszint

Fszt. 6. tanterem
• 1 számítógép projektorral
Fszt. 5. (intézeti könyvtár)

• 4 számítógép
Fszt. 1–10. (oktatói szobák)

Rákóczi út 5. alagsor

P-09 gépterem
• 25+1 számítógép projektorral

P-08 gépterem
• 10 számítógép

2. ábra
Az ELTE BTK KITI technikai infrastruktúrája

Az ELTE BTK KITI 109-es számítógépes
tanterme



Fõállású kollégáink csoportkép alap-
ján is azonosíthatók, adatlapjuk kapcso-
latfelvételi lehetõségekkel (telefon, 
e-mail, telefonszám belsõ mellékkel, in-
tézeti szobaszám térképpel) elõhívható.
Innen kiindulva böngészhetõk az Intézeti
Tanács meghívói, illetve olvashatók tag-
jai és az egyetem szervezeti és mûködési
szabályzatai is.

Könyvtár

Az ELTE Egyetemi Könyvtári Szolgálat
(EKSZ) hálózatának részét képezõ gyûj-
teményben megtalálhatók a könyvtár- és
információtudomány legfontosabb ha-
gyományos és elektronikus dokumentu-
mai, állománya kb. 12 ezer kötet. 
A könyvtár fõállású könyvtárossal és
mindennapi nyitva tartással segíti a szak
hallgatóinak, oktatóinak tanulmányait, 
illetve tudományos munkáját. A könyv-
tárból elérhetõk a kar által elõfizetett tu-
dományos szakirodalmi adatbázisok, pél-
dául a JSTOR, az EBSCO és az EISZ
adattár kínálata.

Távolról is kereshetõk a már tárgyalt
doktori disszertációk adatai, illetve 2003-
tól a szakdolgozatok, valamint – úttörõ
kezdeményezésként – néhány kurzus
szemináriumi munkái.

A könyvtárismertetõn, katalóguso-
kon, friss beszerzéseken túl folyóiratok-
ról (pl. Online, Searcher) rendszeres re-
cenziókat teszünk közzé.

Virtuális olvasóterem

Egyre népszerûbb feedolvasó szolgálta-
tásunk, mely a következõ médiumokat
szemlézi: KATALIST, KIT Hírlevél,
Infotech hírek, ELTE Egyetemi Könyv-
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Oktatók

Dr. habil. Kiszl Péter
egyetemi docens, intézetigazgató, tanszékvezetõ, 

szakirányfelelõs
Prof. dr. Sebestyén György

egyetemi tanár, tanszékvezetõ, szakirányfelelõs, doktori
program vezetõ

Barátné dr. Hajdu Ágnes
egyetemi adjunktus, OTDK-felelõs

Prof. dr. Horváth Péter
címzetes egyetemi tanár

Dr. Iván Géza
ny. tudományos fõmunkatárs

Dr. Fodor János
egyetemi adjunktus, tudományos titkár

Dr. Senkei-Kis Zoltán
egyetemi tanársegéd, szakmai gyakorlatok koordinátora

Dr. Kosztyánné dr. Mátrai Rita
egyetemi tanársegéd (GYES-en)

Boda Gáborné Köntös Nelli
egyetemi tanársegéd, intézeti titkár

Németh Katalin
egyetemi tanársegéd, intézeti oktatás- 

és tanulmányi felelõs
Bella Katalin

egyetemi tanársegéd, nemzetközi kapcsolatok 
koordinátora

Boros Tibor
egyetemi tanársegéd, intézeti infrastruktúra- és 

rendezvénykoordinátor
Stummer János

egyetemi tanársegéd, pályázati felelõs

Óraadók

Képes Gábor
megbízott elõadó

Dr. Kerekes Pál
megbízott elõadó
Dr. Kis Ádám

címzetes egyetemi docens, megbízott elõadó
Takács Dániel
megbízott elõadó

Dr. Tóth Etelka
fõiskolai docens, megbízott elõadó

Dr. Veszelszki Ágnes
egyetemi tanársegéd, megbízott elõadó

Dr. V. Ecsedy Judit
doktori képzésben megbízott elõadó

Nem oktató munkatársak

Dr. Patkósné Tóth Zsuzsanna
intézeti könyvtáros

Moravcsik Szilvia
intézeti elõadó

Demonstrátor

Uri-Kovács József
informatikus könyvtáros II. évfolyamos MA-hallgató

3. ábra
Az ELTE BTK KITI munkatársai a 2012/2013. õszi
szemeszterben



tár, Országos Széchényi Könyvtár, Petõfi
Irodalmi Múzeum, Miner – könyvtári
blogok, Moly.hu, Library Journal web
2.0, IFLA blog, iLibrarian, LIS news.

Statikus mellett dinamikus elemekkel
is bõvülnek tartalmaink: videofelvétel
nézhetõ Ragnar Audunson, az Oslo and
Akershus University College of Applied
Sciences professzorának 2012. áprilisi
látogatásáról és Havas Katalin, a Fõváro-
si Szabó Ervin Könyvtár – ma már nyu-
galmazott – neves munkatársának rend-
hagyó tanórájáról.

Galéria

2001-tõl ezres nagyságrendû fotó keres-
hetõ tanszékeink, intézetünk oktatási, ku-
tatási és szabadidõs életérõl az alábbi
csoportosításban: konferenciák, esemé-
nyek, védések, intézeti rendezvények,
életképek.

Blog

Legfrissebb híreinket 2006 óta tesszük
közzé blogunkban, eddig 234 bejegyzés
született – közel tízféle kategóriában (pl.
tanévkezdés, események).

Hallgatók

Egyetem nincs diákság nélkül. Az intéze-
ti és a szakos hallgatói érdekképviselet
mozgalmas és tartalmas mindennapjairól
ad ízelítõt a vonatkozó blog, számos fo-
tóalbum, de egyetemi, kari és szakos
Alumni fórumaink is kiemelt tájékozódá-
si pontok egykori és jelenlegi tanulóink
körében. 

Címlap

Váltakozó fotómontázs kíséretében,
egyéb hasznos linkek mellett, címlapun-
kon tesszük közzé a ma már elkerülhetet-
len Facebook-hivatkozásunk, valamint
blogunk öt legfrissebb hírét. Ugyanígy
kiemelt szakmai partnereink (Tudomá-
nyos és Mûszaki Tájékoztatás címû
könyvtár- és információtudományi szak-
folyóirat, ELTE EKSZ), fõbb szakmai
gyakorlóhelyeink (1. táblázatban kifejt-
ve), illetve támogatóink (Bisnode cso-
port: PartnerControl, Dun&Bradsreet,
Kompass, Soliditet; Opten; Infodok;
Complex; Monguz) logóit. 

Küldetésnyilatkozatunk, szervezeti
felépítésünk és felvételi információink is
innen követhetõk (l. Válassz minket! –
köszöntõ leendõ hallgatóinknak, 4. ábra).
Ide kerülnek fel intézetünk hallgatóinak
és oktatóinak budapesti gimnáziumok-
ban – a tél folyamán – zajló látogatásai,
melyek célja szakunk népszerûsítése, je-
lentkezõk toborzása, a szak tartalmának
megismertetése, hiszen: „Régi az újjal –
ez tehát a biztos recept. Megtartva a
»Váncza sütõport«, folyamatosan törek-
szünk az innovációra. Szükségszerû ez,
hiszen az informatikus könyvtárosképzés
is elüzletiesedett. Mi sem igazolja ezt
jobban, mint az, hogy az idei szemeszter-
ben az ELTE BTK-n az államilag finan-
szírozottaknál már jelentõsen több 
önköltséges hallgató kezdte meg tanul-
mányait. Ez is erõsít bennünket abban,
hogy jó úton haladunk [...]”1

Reméljük, rövid – és teljességre ko-
rántsem törekvõ, inkább honlapunk meg-
tekintéséhez kedvcsináló – összeállítá-
sunkkal is sikerült megerõsítenünk, hogy
az ország legrégebbi felsõoktatási intéz-
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1 Kiszl Péter: Haladjunk a korral! Szerkesztõi 
ajánló = Tudományos és Mûszaki Tájékoztatás. 
59. évf. 2012. 9. sz. Belsõ borító



Kedves Barátunk! 

Nagy valószínûséggel a Facebook-generáció
tagjai közé tartozol, akiket a Homo infor-
maticus és a Homo globalis kategóriájába
sorolnak egyesek. Hol van már az elsõ Ho-
mo sapiens, hol van a már a kõbaltás ember,
aki mamutra vadászott és az óriási barlangi
medve ellen harcolt! Kõbalta helyett
okostelefonodat hordozod mindenhová, és a
mamuthoz legfeljebb csak annyi közöd van,
hogy a Mammutmailen küldesz vagy kapsz
egy óriásfájlt. 

A tréfát félretéve, vitathatatlanul a global-
izmus és az információs társadalom korát él-
jük, bár egyesek szerint továbbfejlõdve már
elértük a tudásalapú társadalmat is. Óriási
mennyiségû információ halmozódott fel,
óriási mennyiségû információ áramlik és
cserélõdik ki a nap minden másodpercében,
amelyek hatalmas tudáshalmazokká állnak
össze és egyre felbecsülhetetlenebb értéket
képviselnek.

Mindezekben az informatika és a távköz-
lés kulcsszerepe világosan rajzolódik ki a
közvélemény számára. A számítógépek, az
Internet, a mobiltelefónia, a mûholdas táv-
közlés teljesítménye és szédítõ ütemû fejlõ-
dése közismert. De elgondolkoztál-e már a
tartalmon, jobban mondva tartalmakon,
amelyeket ezek a hipermodern technológiák
tárolnak és közvetítenek? És most nem
azokra a tartalmakra – nagyon fontos és ér-
tékes tartalmakra – gondolunk, amelyeket a
Facebookon és az Interneten állandóan el-
érsz és használsz, és amelyeket olyan jól 
ismersz, hiszen ezek világában élsz – fóru-
mok, blogok, linkgyûjtemények, Wikik, por-
tálok, közösségi, kép- és videómegosztó ol-
dalak, hírcsatornák, podcast, mashup és a
többi. Itt azokra a tartalmakra gondolunk,
amelyek a legfejlettebb országok gazdasági
és politikai versenyképességének, illetve ve-
zetõ pozíciójának az alapját képezik, és
amelyek – amennyiben professzionális szin-
ten menedzselik õket – az olyan országok-
nak, mint hazánk is, az élvonalhoz történõ
felzárkóztatásának a zálogai. Cégek: multik,
hazaiak, amerikaiak vagy japánok, kis-, kö-

zép- vagy akár óriásvállalatok fontos adatai,
információk termelésükrõl, pénzügyeikrõl,
fejlesztéseikrõl, piaci sikereikrõl vagy ku-
darcaikról: ha nálunk tanulsz, ezeket Te
mind fel tudod hajtani – villámgyorsan és a
legmegbízhatóbb forrásokból. Kell még
ezekhez a jogszabályi vagy joggyakorlati
háttér, vagy a telefonszámok és az egyéb el-
érhetõségek? Kizongorázod a billentyûze-
ten, hamarabb, mint egy Mozart-szonáta 
elsõ tételét! És ez még nem minden. A gaz-
dasági fejlõdés fõ motorja a modern techno-
lógia, ez pedig nem fejlõdhet a hatékony 
tudományos kutatás nélkül. Innováció, kuta-
tás-fejlesztés, szabadalmaztatás, az ezekkel
kapcsolatos banki, állami és EU-források:
vajon hol találhatók meg az ezekre vonatko-
zó információk? Nos, hatalmas multinacio-
nális adatbázisokban, amelyeket csak a leg-
kiválóbb profik ismernek és csak a legkivá-
lóbb profik képesek használni. És mi ponto-
san azért vagyunk, hogy Belõled is ilyen
profit – az amerikai kifejezéssel élve: „infor-
mation professional”-t – faragjunk. (Persze
csak akkor, ha Te is akarod.) Ha hozzánk
jársz, lehetsz (üzleti vagy kutatás-fejlesz-
tési) információmenedzser, lehetsz európai
uniós információs szakértõ – ezek a mi fõ
szakirányaink.

De amennyiben mégis idegenkednél a
fenti dinamikusabb környezettõl, mert szá-
modra a hagyományos könyvtári világ 
nyugodtabbnak, harmonikusabbnak és von-
zóbbnak tûnik, akkor ebben a vonatkozás-
ban is megkapsz tõlünk minden szükséges
tudást. Legfeljebb elsõsorban nem Homo
informaticus, hanem Homo bibliothecarius
leszel – ez utóbbi bizony már több ezer éve
megbecsült hivatás és szolid egzisztencia. 

Budapest, 2012. november 7. 

Dr. habil. Kiszl Péter
intézetigazgató és tanszékvezetõ  

Prof. dr. Sebestyén György
tanszékvezetõ és doktori programvezetõ
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4. ábra
Az ELTE BTK KITI leendõ hallgatóinak szóló köszöntõje



ményében, évek óta, rendre az elsõnek
rangsorolt magyar karán mûködõ intéze-
tünk képzési programját választó szak-
emberjelöltek elsajátíthatják a legkorsze-
rûbb könyvtár- és információtudományi
eredmények elméleti és gyakorlati hátte-
rét, hogy önálló gondolkodású, alkotó és
– az infokommunikációs modernizáció
hatására rohamléptekben fejlõdõ, egyút-
tal rendkívül szerteágazó – interdiszcipli-
náris értelmiségi pályán kamatoztathas-
sák tehetségüket az információs és tudás-
társadalom intézményeiben: a könyvtá-
rakban és kulturális irányultságú non-
profit szervezetekben épp úgy, mint piaci
információszolgáltató vállalkozásokban
és nagyvállalati információs központok-
ban vagy a közigazgatásban, valamint
bármely, információs szakképzettséget
igénylõ területen. ■
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Az ELTE BTK KITI honlapjának egy részlete

Kiszl Péter

ELTE Egyetemi Könyvtár november 
8-án ismét megrendezte õszi szakmai
napját. A 2011-ben hagyományteremtõ
szándékkal indított rendezvénysorozat
célja, hogy az ELTE Könyvtári Szolgála-
ta bemutassa a szakmai közönség számá-
ra a nagy múltú intézményben folyó
munkát, a könyvtárosok annak érdeké-
ben tett erõfeszítéseit, hogy megõrizzék
az intézmény pozitív hagyományait, s a
könyvtárak megfeleljenek a modern fel-
sõoktatási könyvtárral szemben támasz-
tott elvárásoknak.

A rendezvény elsõ része Minõség
szervezeti keretekben címmel átfogó ösz-
szegzést adott az ELTE Egyetemi
Könyvtári Szolgálatának könyvtáraiban
négy éve zajló összehangolt minõségfej-
lesztési projekt eredményeirõl.

A délutáni elõadások Új igények,
megújuló könyvtárosok mottóval színes
körképet mutattak arról a folyamatról,
ahogy az ELTE könyvtárai és könyvtári
szakemberképzése eleget kívánnak tenni
a könyvtárhasználók egyre változó és 
bõvülõ elvárásainak. Az elõadások bepil-
lantást nyújtottak a szakmai mûhelymun-
ka hétköznapjaiba és az ELTE könyvtá-
rosait foglalkoztató feladatok, problémák
megoldási módszereibe.

A rendezvény megnyitó aktusaként
került sor Gömöri György költõ és mû-
fordító könyvgyûjteményének ünnepé-
lyes átvételére.

Gömöri György 1956 után Angliában,
Amerikában élõ, magyar és lengyel iro-
dalmat oktató egyetemi tanár, költõ mint

Hagyományok és kihívások II. címmel   
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egy négyszáz kötetet tartalmazó, határon 
túli és anyaországi magyar írók könyvei-
bõl álló gyûjteményt adományozott az
ELTE Egyetemi Könyvtárnak. Értékét
különösen emelik a szerzõk Gömöri
Györgynek szóló, személyes hangú dedi-
kációi.

Az ELTE Egyetemi Könyvtár gyûjte-
ményében eddig is megtalálhatók voltak
Gömöri György mûvei, mostantól azon-
ban az irodalomtörténész saját könyv-
tárának kötetei is elérhetõk az állomány-
ban. A mûvek mind földrajzi szempont-
ból, mind megjelenési idejüket tekintve
tág határok között mozognak: az 1960-as
évektõl egészen napjainkig terjed a 
Romániában, Jugoszláviában, Csehszlo-
vákiában, Szlovákiában, a Német Szövet-
ségi Köztársaságban, Angliában, Kana-
dában, Amerikában megjelent magyar
nyelvû könyvek köre, melyhez nagy
számban csatlakoznak a Magyarorszá-
gon kiadott kötetek is. A gyûjtemény
szépirodalom mellett több irodalomtudo-
mányi, illetve más tudományterületrõl
származó mûvet is tartalmaz. A szerzõk
között találjuk – a teljesség igénye nélkül

– Szegedy-Maszák Mihály, Pomogáts
Béla, Szörényi László, Ungvári Tamás,
Pilinszky János, Mészöly Miklós, Petri
György, Kerényi Grácia, Sükösd Mihály,
Szávai Géza, Nádas Péter, Kukorelly
Endre, Kocsis István, Páskándi Géza,
Sinkó Ervin, Ács Károly, Tolnai Ottó,
Koncsol László, Grendel Lajos, Tûz Ta-
más, Bitó László, Borbándi Gyula, Határ
Gyõzõ nevét.

Gömöri György színes, szerteágazó
irodalmi kapcsolatai rajzolódnak ki a
szerzõk egyéni hangú dedikációiból, pél-
dául Határ Gyõzõ 1978. július 12-én kelt
bejegyzése az Intra muros címû mûvének
elõzéklapján így szól: „Lyukas hálóval
halászunk sûrû végtelent” – Gyurinak
ajánlom ezt a szegénységével hivalkodó
kis könyvet a hátsóeurázsiai lepratelep
utolsó barlangjából, a befalazottak cella-
során – péklapáton nyújtja, fertõtlenítés
és böngészés céljából…

A Gömöri-gyûjteményt a könyvtár
online katalógusában  a Gömöri György
könyvtárából kulcs beírásával lehet meg-
találni (http://opac.elte.hu), az alsó kere-
sõmezõ bármelyik mezõ állásában. Az
ajánlásokról készített digitális felvételek
az egyediségük miatt egyébként csak
helyben használható kötetek leírásainál
hamarosan elérhetõk és megtekinthetõk
lesznek.

N a p l ó
   második alkalommal rendezett szakmai napot az ELTE Egyetemi Könyvtár

✒✒    Kálóczi Katalin

Szögi László és Gömöri György



A szakmai nap programjában 
elhangzott elõadások

1. Minõség szervezeti keretekben

• Kálóczi Katalin: Az Egyetemi
Könyvtári Szolgálat (EKSZ) 
minõségirányítási kézikönyve

Az ELTE EKSZ K21 Minõségfejlesztési
projektben dolgozó könyvtárosai elkészí-
tették a minõségirányítási kézikönyvet,
amelynek célja bizonyítani a vezetõk és a
munkatársak elkötelezettségét a minõség
iránt. 

Az ELTE könyvtári szolgáltatásai ha-
gyományosan széttagolt szervezeti struk-
túrában valósulnak meg. Az egyetem po-
zitív adottságai ellenére a könyvtárak
mûködését elsõsorban a széttagoltság is-
mérvei, az ezekbõl következõ hátrányok
befolyásolják. Az egyetem könyvtárosai
által kezdeményezett minõségfejlesztési
program célja: a könyvtári szervezet
megújítása, a szolgáltatások és a mûkö-
dés egységesítése, a könyvtárak együtt-
mûködésébõl fakadó új erõforrások 
hasznosítása. A projekt mûködése és a
kézikönyv összeállítása során a könyvtá-
rak munkatársai megtanultak csapatban
együtt dolgozni, megosztani tudásukat és

a jó gyakorlatokat. A kézikönyv tartalmá-
nak összeállítását, a küldetés, a jövõkép,
a stratégia és a minõségcélok megfogal-
mazását mérések és elemzések sora elõz-
te meg. A projektben részt vevõk és a
munkatársak rendszeresen vesznek részt
külsõ és belsõ szervezésû képzéseken,
amelyek során felkészülnek a szolgálta-
tások fejlesztésére, az ügyfelekkel, fel-
használókkal való jobb kapcsolattartásra,
új készségeket sajátítanak el, valamint
bõvítik ismereteiket a minõségfejlesztési
tevékenységgel kapcsolatban.

A minõségirányítási kézikönyv létre-
jötte és hatályba lépése mérföldkõ az 
ELTE könyvtárainak életében. Jelentõs
állomás a minõségfejlesztési munka sza-
bályozott keretek közé, rendszerré törté-
nõ alakításának folyamatában, valamint
hozzájárul ahhoz, hogy a különbözõ
könyvtárakban folyó szakmai munka
egységes szervezeti keretek és elvek
mentén valósuljon meg.

A kézikönyv több funkciót tölt be a
könyvtárosok mindennapi munkája so-
rán. Útmutató minden munkatárs számá-
ra, új attitûd meghonosodásának eszkö-
ze: segít a munkatársaknak „EKSZ-ként”
gondolkozni, és segédeszköz a következõ
önértékelés elvégzése során.

•  Boda Gáborné Köntös Nelli: 
A folyamatmenedzsment szerepe 
és jelentõsége a könyvtárak 
minõségirányítási rendszerében

Az elõadás taglalta az ELTE Egyetemi
Könyvtári Szolgálat (EKSZ) minõségirá-
nyítási rendszerének egyik központi kér-
dését, az intézményi folyamatok mene-
dzselését. A minõségirányítási rendszerek 
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folyamatszemléletû megközelítésébõl ki-
indulva ismertette a folyamatmenedzs-
ment helyi rendszerének összetevõit. 
Bemutatta a folyamatirányítási munka-
csoport tevékenységét, a csoport által ki-
alakított folyamatmenedzsment-ûrlapot
és -útmutatót, ami az EKSZ közös folya-
matainak leírásához készült. Végül kitért
azokra a technikai jellegû kérdésekre is,
amelyek az EKSZ minõségfejlesztési 
tevékenységének informatikai hátterét 
adják.

• Czinki-Vietorisz Gabriella:
A minõségirányítás koordinátorai – 
a minõségügyi felelõsök szerepe az
EKSZ minõségirányítási rendszerében

A minõségügyi felelõsök a minõségfej-
lesztési tevékenység gyakorlati, minden-
napi végrehajtói és koordinálói. Hozzájá-
rulnak a minõségügyi rendszer mûködé-
séhez, gondoskodnak a minõségpolitika
és a minõségcélok megvalósításáról a
könyvtárakban. A tagkönyvtárak képvi-
seletében a könyvtári tanács elnökének
megbízásával mûködnek. Munkájukat a
K21 Projekt 1. számú minõségkoordiná-
lási munkacsoportjában, annak munka-
terve szerint végzik.

Az Egyetemi Könyvtári Szolgálat
(EKSZ) minõségirányítási rendszere 

Az EKSZ vezetése a 19 fõbõl álló könyv-
tári tanács. A könyvtári tanács munkabi-
zottsága a K21 Minõségfejlesztési Pro-
jekt (tervezi, szervezi és irányítja az
EKSZ tagkönyvtáraiban folyó minõség-
fejlesztési tevékenységet). 

Minõségpolitika:
• A könyvtár felhasználói – az okta-

tók, kutatók, hallgatók és más látogatók –
elégedettségének növelése. 

• Az EKSZ könyvtárai teljes körû,
egységes, hatékony és korszerû szolgál-
tatásokat nyújtsanak, és azokat folyama-
tosan fejlesszék.

• A szolgáltatások fejlesztését a hasz-
nálói igény- és elégedettségi felmérések-
re, valamint elemzésekre alapozzák.

• Az EKSZ célja a minõségi, egységes
szolgáltatásokat nyújtó könyvtári rend-
szer megvalósítása. 

A minõségpolitika megvalósítása ér-
dekében a vezetõség konkrét minõségcé-
lokat tûz ki a stratégiai kihívások és a
stratégiai célok alapján.

Minõségcélok:
• Hatékony, átlátható, egységes szem-

pontok szerint mûködõ Egyetemi Könyv-
tári Szolgálat kialakítása. Ennek érdeké-
ben folyamatosan felülvizsgáljuk és
megújítjuk szabályzatainkat, dokumentu-
mainkat.

• Az egységes mûködést biztosító sza-
bályzatokat és dokumentumokat elké-
szítjük, és évente felülvizsgáljuk.

• Az EKSZ minõségpolitikáját és a
szervezet mûködését meghatározó doku-
mentumokat megalkotjuk és tudatosítjuk,
megfogalmazzuk a munkatársakkal
szembeni új elvárásokat.
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• Rendszeresen mérjük és elemezzük
a felhasználói igények változását és fel-
használóink elégedettségét, és ennek
eredményeit felhasználva folyamatosan
fejlesztjük szolgáltatásainkat.

• A felhasználók panaszait panaszke-
zelési politikánk szerint kivizsgáljuk, a
panaszok számát és jellegét rendszeresen
elemezzük, a hibákat kijavítjuk.

• Szolgáltatásaink teljes skálájáról az
EKSZ portálján tájékoztatjuk a felhasz-
nálókat, valamint további kommunikáci-
ós csatornákat alkalmazunk a felhaszná-
lók minél teljesebb elérése érdekében.

• Az EKSZ tagkönyvtárainak tevé-
kenységérõl szakmai rendezvényeken,
fórumokon, kiadványokban és online el-
érésû csatornákon, közösségi felületeken
tájékoztatjuk felhasználóinkat, a szakmai
szervezeteket, valamint a széles nagykö-
zönséget.

• Kiemelt figyelmet fordítunk a szer-
vezeti kultúra fejlesztésére. 

• Törekszünk az elvárt környezeti fel-
tételek biztosítására mind a felhasználók,
mind a munkatársak számára.

• A minõségcélok figyelembe vételé-
vel alakítja ki minden EKSZ-tagkönyvtár
az éves feladattervét. A célok megvalósu-
lásáról a minõségirányítás hatálya alá tar-
tozó könyvtárak évente beszámolnak a
könyvtári tanácsnak.

A minõségügyi felelõs feladatai: 
• Hozzájárul a minõségügyi rendszer

mûködéséhez, gondoskodik a minõség-
politika és a minõségcélok megvalósítá-
sáról a könyvtárakban.

• Gondoskodik a minõségirányítási
kézikönyv kezelésérõl – a közzétételrõl,
az eredeti jóváhagyott nyomtatott pél-
dány elõállításáról és rendelkezésre bo-
csátásáról.

• Felel a tagkönyvtárakban keletkezõ
saját dokumentumok kezeléséért, napra-
kész nyilvántartásáért, archiválásáért.

• Részt vesz saját szervezeti egysége
könyvtárában az önértékelés lebonyolítá-
sában az önértékelési csoport vezetõje-
ként.

• Menedzseli a nem megfelelõ szol-
gáltatások, tevékenységek javítását: a
nem megfelelõségi jelentések (NMF)
nyilvántartása, értékelése, a javítási és
megelõzõ tevékenység ellenõrzése, elem-
zése.

• Az EKSZ keretein belül részt vesz a
tudásmegosztás, benchmarking és inno-
vációs tevékenység menedzselésében, a
helyi jó gyakorlatok összegyûjtésében,
közreadásában, támogatja a könyvtárve-
zetést a könyvtár jó gyakorlatának bemu-
tatásában, népszerûsítésében, illetve más
könyvtárak gyakorlatának megismerésé-
ben.

Mostanra megtörtént a minõségügyi
felelõsök karok általi kiválasztása, sze-
mélyüket a könyvtári tanács hagyta jóvá, 
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kinevezésük határozatlan idõre szól. Fo-
lyamatosan zajlik a minõségügyi felelõ-
sök képzése, ami a feladataikhoz kapcso-
lódó fõbb területeket érintõ tematikára
épül.

A napi mûködés során a minõségügyi
felelõsök munkacsoportja meghatározta
saját mûködési rendjét. Megkezdõdött az
egyes könyvtárakban az önértékelésre
történõ felkészülés jegyében a saját do-
kumentumok összegyûjtése, ezek tartal-
mi áttekintése, a hatályosságok, formai
megfelelõségek átnézése, a párhuzamos-
ságok kiiktatása. 

A csoportnak az ELTE e-learning-
felületén saját mappája van, melyben fó-
rum, dokumentumtár, hasznos olvasmá-
nyokat ajánló „Mit olvastam?” segíti a
kommunikációt és a munkát. A csoport
tagjai kiválasztották az általuk képviselt
szervezeti egység egy-egy jó gyakorlatát
azzal a céllal, hogy azokat bemutassák a
többi könyvtár képviselõinek lerövidítve
ezzel a tanulási folyamatot, segítve a jó
példák gyors elterjedését.

• Ficzkó Zsuzsanna: Csináljunk 
játszóteret a könyvtárból! – avagy 
a vezetõi szerepek újragondolása

Az ELTE Könyvtári Szolgálatnál 2010-
ben megtartott CAF-alapú önértékelés
sok hasznos eredménye mellett két fon-
tos, a szervezet fejlesztése, mûködésének
javítása szempontjából általános érvényû
dologra hívta fel a figyelmet. Az egyik az
volt, hogy ha egy szervezet jól hasznosít-
ja a meglévõ adottságait, erõforrásait, ak-
kor még kedvezõtlen környezeti feltéte-
lek között is tud fejlõdni; a másik pedig
az, hogy ehhez nagyon tudatos vezetõi 

munkára van szükség a szervezet minden
pontján – a stratégiai szinttõl a végrehaj-
tásig. 

A fentiek alapján született meg a dön-
tés, miszerint a szervezet a mûködés ha-
tékonyságának javítása érdekében erõ-
forrásai egy részét – kisebb részben
anyagi erõforrásokat, sokkal inkább az
érintett vezetõi kör idejét, figyelmét, ta-
nulási hajlandóságát, innovációs készsé-
gét – a vezetõi kompetenciák fejlesztésé-
re kívánja fordítani abban a reményben,
hogy a ráfordítások nem egyszerûen
megtérülnek, de hatásuk multiplikálódik,
s mérhetõ eredményeket hoz a mûködés
tervszerûsége, a nyújtott szolgáltatások
egyenletesen magas színvonala, a mun-
katársak elkötelezettsége és motiváltsá-
ga, az együttmûködés és a partnerkap-
csolatok elmélyítése, s végsõ soron a
könyvtárlátogatók elégedettsége terén.

A cél tehát tudatos fejlesztõ munka
volt a tudatos vezetõi munka érdekében.

Az eredmények igazolni látszanak az
elképzeléseket, sõt a vezetõi tréningprog-
ramnak köszönhetõen további pozitív
változások is tapasztalhatók, melyek kö-
zül talán a legfontosabbak az alábbiak:

• A részvétel, a felkészülés, a tanulás
és az új ismeretek gyakorlati hasznosítá-
sa jó üzenet volt a környezet számára a
vezetés elkötelezettségérõl a minõségfej-
lesztési törekvések iránt.
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• Bár a kompetenciák fejlesztése egy
hosszabb távon ható eszköze a minõség-
fejlesztésnek, a tanulásnak gyorsan, sõt
azonnal manifesztálódó eredményei is
voltak, s ezek új lendületet adtak a veze-
tõi munkának, s pozitívan hatottak a mû-
ködés hatékonyságára is.

• A tágan értelmezett vezetõi kört,
ami magában foglalta a hálózati könyvtá-
rak vezetõit, az Egyetemi Könyvtár felsõ
vezetését, osztály- és csoportvezetõit, 
valamint a projekt menedzsmentjének –
egyébként nem vezetõ beosztású –
könyvtáros tagjait, a közös gondolkodás,
a jó tapasztalatok megosztása, a közös
feladatok megoldása, s nem utolsó sor-
ban az együttlét, a közös élmények, erõs
és ütõképes csapattá szervezték.

• A vezetõk személyes példája, az új
vezetési módszerek és technikák alkalma-
zása, valamint a megváltozott és egysége-
sülõ elvárások, a közös értékrend, a köze-
lítõ vezetõi stílusok következtében az
egész hálózat mûködési kultúrája is elin-
dult egy pozitív, közös fejlõdési pályán.

A vezetõi program tematikájának
összeállításánál, illetve a módszertan
meghatározásánál az volt a cél, hogy fel-
készítsük a vezetõket a vezetõi szerepkör
elvárt színvonalon történõ betöltésére.
Éppen ezért mutatkozott célravezetõnek
az új ismereteknek és a megoldandó fel-
adatoknak a tíz legfontosabb vezetõi sze-
rep – csapatépítõ, delegáló, döntéshozó,
kommunikátor, teljesítményösztönzõ,
szóvivõ, összekötõ, konfliktuskezelõ,
innovátor és oktató/tanácsadó szerep –
köré építése. 

A program felépítését tekintve négy
állomásról beszélhetünk.

Az elsõ lépés az ismeretszerzés volt,
kezdve az egyes szerepek küldetésének

megértésével, s a legfontosabb tudniva-
lók és hasznos (gyakorlati) tanácsok
megismerése révén.

A második lépés tartalmát a megértést,
megjegyzést, megtapasztalást segítõ cso-
portos és egyéni feladatok és játékok adták.

A jó szerepjátszáshoz elengedhetetle-
nül szükséges készségek fejlesztése érde-
kében – harmadik lépésként – tematikus
készségfejlesztõ napokat tartottunk, ame-
lyek fókuszában a tárgyalástechnika, a
prezentációs technikák, egyéb, a haté-
kony kommunikációt szolgáló gyakorlati
tudnivalók álltak.

Végül negyedik lépésként a tudás-
transzfert és a készségfejlesztést egyaránt
szolgáló esettanulmányok sorát végeztük
el közös munkában vagy csoportokra
bontva, sõt néha házi feladatként, a felké-
szülés részeként.

Mindezek után hiszünk abban, hogy a
következõ szervezeti önértékelés nem
csak a vezetéssel foglalkozó kritérium
esetében, hanem a könyvtári hálózat va-
lamennyi adottságát tekintve jelentõs fej-
lõdést, elõrelépést mutat majd. 

Összegezve azt mondhatjuk, hogy ha
játszótérnek, azaz a vezetõi szerepjátszás
színterének tekintjük a könyvtárat s kellõ
komolysággal és felkészülten játsszuk el
a szerepeket, élvezetesebb és eredménye-
sebb lesz a munka az egyén és a közösség
számára is.

S ami talán még ennél is fontosabb,
hogy mindennek haszonélvezõje lesz a
könyvtári szolgálat két legfontosabb cél-
csoportja: maga a könyvtárlátogató, vala-
mint a munkatársak, s e tényt reményeink
szerint az eredménykritériumok is iga-
zolni fogják a felhasználói, illetve a mun-
katársi elégedettségi felmérések eredmé-
nyein keresztül.
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2. Új igények, megújuló könyvtárosok

(Kiszl Péter elõadásának 
szerkesztett változatát a Mûhely 
rovatban olvashatják – a szerk.)

• Bikádi Katalin: Így szolgáltatunk mi
– a hallgatóielégedettség-felmérés
eredményei

Az Egyetemi Könyvtári Szolgálat számá-
ra a K21 minõségbiztosítási projekt 
3. számú primer kutatások munkacso-
portja végzett kérdõíves elégedettség- és
igényfelmérést a legfontosabb célcso-
port, a hallgatók körében. Az eredmé-
nyekbõl a könyvtárosok képet kaptak 
a válaszadók karonkénti összetételérõl, a
hallgatók könyvtárhasználati szokásairól,
a különbözõ szolgáltatásokkal és könyv-
tárhasználati feltételekkel kapcsolatos
elégedettség mértékérõl, illetve az igé-
nyekrõl az alábbi kérdéscsoportokban:
könyvtári szolgáltatások, technikai szol-
gáltatások, könyvek-jegyzetek kínálata, a
könyvtárosok munkája, kényelmi szol-
gáltatások, épített környezet. 

Az elõadás a harminc értékelt ELTE-
könyvtár átlagos értékeit mutatta be 
(a kiértékelés karonként/könyvtáranként
is megtörtént). 

Összességében elmondható, hogy a
hallgatók általában elégedettek a könyv-
tárosok munkájával, az állománnyal – 
a tudományos folyóiratok választékát 
leszámítva –, a kényelmi szolgáltatások-
kal és az épített környezettel (ez utóbbi
kérdés esetében az egyes rosszabb kör-
nyezeti feltételek között dolgozó könyv-
tárak, illetve az akadálymentesítés jelen-
tenek kivételt). Általános az elégedetlen-
ség a nyitvatartási idõvel és a technikai
szolgáltatásokkal. Erõs igény mutatkozik
könyvtári tartalmak otthoni elérése és
olyan könyvtári terek iránt, ahol a hallga-
tók közösen tanulhatnak vagy beszélget-
hetnek a hagyományos könyvtári funk-
ciók megtartása mellett. A könyvtárak
eleget tesznek a hallgatók könyvtári wifi-
használat iránti igényének, bár a feltéte-
lekkel a hallgatók nem minden könyvtár-
ban elégedettek maradéktalanul.

Az elõadás külön kiemelte azokat a
szolgáltatásokat, amelyre vonatkozóan
egy idõben volt mérhetõ erõs elégedett-
ség és elégedetlenség; a jelenség mögött
többnyire az egyes könyvtárak eltérõ
színvonalú szolgáltatásai állnak. 

A felmérést a továbbiakban a fõbb
célcsoportokban rendszeresen elvégez-
zük, így évenként állnak majd az ELTE
és az egyes könyvtárak rendelkezésére
elégedettségi és igényfelmérési adatok,
amiket a szolgáltatásfejlesztésben, a mi-
nõségbiztosítási munkában, a hallgatói
szervezetek és a fenntartók még maga-
sabb színvonalú tájékoztatásában haszná-
lunk fel.
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• Áts József – Tamás Kincsõ: 
A Humanus adatbázis a Magyar
Tudományos Mûvek Tára humán-reál
egyensúlyának megteremtésében

Az elõadást az a kihívás hívta életre,
amelyet az elmúlt két évben az ELTE
könyvtárai számára (is) a Magyar Tudo-
mányos Mûvek Tára (MTMT) feltöltésé-
nek és folyamatos naprakészen tartásá-
nak támogatása jelentett, különösen a 
humán tudományágak publikációival
kapcsolatban. A természettudományi
publikációk globalitásuknak köszönhetõ-
en világméretekben épített adatbázisok-
ból nyerhetõk ki az MTMT számára kön-
nyen átadható formában, míg a humán
tudományok esetében elsõsorban hazai
forrásokra támaszkodhatunk. A szakmai
nap közönsége elsõ kézbõl értesülhetett a
Humanus adatbázissal kapcsolatos tudni-
valókról. Történetiségében tárult fel,
hogy milyen forrásokból állt össze és
épül tovább a Humanus adatbázis, ho-
gyan is épül fel szerkezetileg, és miken
alapulnak a feldolgozott dokumentumtí-
pus által kikényszerített/inspirált feldol-
gozási döntések. Többek között fontos
részleteket tudhattunk meg a humán terü-
leten gyakran elõforduló ismerteté-
sek/kritikák, illetve a különbözõ doku-

mentumtípusokban felbukkanó másod-
közlések feldolgozásáról is. Az MTMT
vonatkozásában a Tamás Kincsõ által
megvilágított feldolgozási döntések kö-
zött számunkra igazi heuréka-élményt je-
lentett az, hogy a Humanus központi
munkatársai is törekszenek a szerzõi
életmûvek szerzõkkel összehangolt teljes
körû feldolgozására. Az elõadásunk vé-
gül kitért arra, hogy a könyvtáros közös-
ség hogyan tudja támogatni a humán
publikációk országos analitikus feltárását
a Humanus adatbázissal kooperálva, va-
lamint arra, hogy milyen lépéseket kell
ahhoz tenni, hogy a Humanusból
zökkenõmentesebben lehessen rekordo-

kat beemelni az MTMT-be, azaz az adat-
bázis a már meglévõ és folyamatosan fej-
lesztett adottságai révén hogyan is tölthet
be a humán területeken a természettudo-
mányok Web of Science és Scopus adat-
bázisaihoz fogható szerepet.

• Székelyné Török Tünde: Az ELTE
könyvtárainak rekordjai a MOKKA-
ODR adatbázisban

Az ELTE könyvtárai számára stratégiai
fontosságú a MOKKA-ODR adatbázis-
ban való jelenlét. Az elõadás célja az el-
múlt években történt változások és a je-
lenlegi helyzet áttekintése volt. 
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Az ELTE 2010-ben nyilvános közbe-
szerzési pályázatot írt ki integrált könyv-
tári rendszer beszerzésére, melyet az Ex-
Lh Kft. nyert meg, így az év végén sor
kerülhetett az ALEPH IKR megvásárlá-
sára. A komplett – minden, korábban a
Horizon IKR-t használó egység – adatbá-
zis konverziója 2011 februárjában lezaj-
lott. Ekkor a MOKKA adatbázisában
összesen 167 406 ELTE-rekord szere-
pelt, ami a gépen feltárt dokumentumok
33%-át jelentette. A rekordok nem csak
számszerûen maradtak el az optimálistól,
hanem minõségükben is (pl. a kötetrekor-
dok és a fejrekordok rendszeresen kap-
csolat nélkül szerepeltek, bizonyos ka-
rakterek hibásan jelentek meg). 

Az ALEPH integrált rendszerre való
áttérés után a MOKKA-ODR adatbázis-
ban lévõ rekordok cseréjére, illetve az új
rekordok küldésére az alábbi menetren-
det dolgoztuk ki: 

• a HORIZON-ból betöltött rekordok
törlése;

• az EK-TÁMOP 3.2.4/09/1-KMR-
2010-0021 pályázata során elkészített re-
kordok feltöltése;

• az új rekordok automatikus feltöl-
tése;

• a korábban törölt rekordok küldése
példányadatokkal együtt.

Jelenleg az a) és a b) pontban kitûzött
célok megvalósítása történt meg, ami azt
jelenti, hogy a MOKKA-adatbázisban
mindössze 33 987 ELTE-rekord jelenik
meg. Ez az elektronikus katalógusban el-
érhetõ rekordjaink 4,7%-a.

A minõség vonatkozásában is történ-
tek változások. Kedvezõ fordulat, hogy a
források között megjelenõ Eötvös Lo-
ránd Tudományegyetem linkjére kattint-
va már elérhetõ az egyetem könyvtárai-

nak OPAC-ja. és ezen keresztül a pél-
dányinformációk, a fej- és a kötetrekor-
dok között néhány esetben kiépült a kap-
csolat.

Továbbra is javításra várnak az alábbi
problémák:

• a többkötetes dokumentumok kötet-
adatai hiányosan vagy egyáltalán nem je-
lennek meg,

• a kötetek fejrekordja nem érhetõ el a
kötet rekordjából, a fejrekordból nem ér-
hetõk el a kötetrekordok,

• az EKSZ rekordjaként megjelent ta-
lálat lelõhelye más, bár az ELTE állomá-
nyában is megtalálható a dokumentum,

• az EKSZ rekordjaként megjelennek
nem releváns találatok is,

• a multiscript rekordok megjelenítése
nem teljes,

• példánytípusok nem érhetõk el.
A hatékonyabb együttmûködés érde-

kében megfogalmazott javaslatok:
• A megújított feltöltõrendszer mû-

ködtetése (OAI feltöltés, batch, online).
• A szabvány és a MOKKA-szabá-

lyzat közötti ellentmondások kezelése. 
• Naprakész tájékoztatás a MOKKA-

ODR változásairól.
• Hatékony kommunikáció a könyvtá-

rakkal; gyors és eredményes probléma-
megoldás.

• Pálfi Éva: „Thinking together – with-
out borders” – Erasmus Staff Mobility
Week for Librarians. ELTE Egyetemi
Könyvtári Szolgálat

Az Európai Unió által finanszírozott
Erasmus Személyzeti Mobilitási Prog-
ram keretében az ELTE 2007 óta folya-
matosan szervez szakmai heteket a felsõ-
oktatási társintézmények nem oktatói 
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státusú munkatársai számára. A rendez-
vények a nemzetközi kapcsolatok meg-
tartásának és bõvítésének, a személyes
tapasztalatcserének olyan hatékony szín-
tereivé váltak az évek során, hogy az
egyetem további, elsõsorban az oktatást
közvetlenül támogató szakterületeket is
igyekezett bevonni a programba. Az
Egyetemi Könyvtár régi tervét váltotta
valóra, amikor ehhez az elképzeléshez
csatlakozott azzal, hogy az országban el-
sõként angol munkanyelvû szakmai hetet
szervezett uniós felsõoktatási könyvtári
szakemberek számára 2012. szeptember
24. és 28. között. Az 51 kolléga az Euró-
pai Unió 13 országából érkezett, 32 egye-
temi, illetve fõiskolai könyvtár képvise-
letében. A részt vevõ intézmények külön-
bözõsége, a pályakezdõ fiatal könyvtári
munkatársak és az idõsebb szakmai ge-
neráció tagjainak együttes jelenléte meg-
teremtette azt a gondolati sokszínûséget,
amely segített fenntartani a rendezvény
egész ideje alatt az egymás iránti érdek-
lõdést, élõvé tette a kapcsolatokat, erõsí-
tette az egymás iránti nyitottságot.

A kezdeményezés egyik deklarált cél-
ja volt, hogy az ELTE EKSZ mûködését,

erõfeszítéseinek és eredményeinek be-
mutatását ne csak az ELTE-n és a magyar
könyvtárak körén belül tudassuk, hanem
a külföldi társintézményeknek is adjunk
hírt magunkról. A szakmai hét alapgon-
dolatával – „Thinking together – without
borders ... over the financial difficulties”
– azt próbáltuk kifejezni, hogy arra kon-
centrálunk, amivel jelenleg már rendel-
kezünk, s ebbõl kiindulva szeretnénk 
közösen összegyûjteni további lehetõsé-
geket, amelyeket mind a vendégek, mind
a vendéglátók érdemben hasznosíthatnak
a napi munkájukban.

A szakmai hét felépítésekor két teljes
napot az Egyetemi Könyvtárban folyó el-
méleti és gyakorlati munka bemutatásá-
ra, az EKSZ jelenlegi projektjeinek is-
mertetésére szántunk, egy további napon
pedig az EKSZ tagkönyvtárai fogadták a
külföldi vendégeket, akik a rendezvény
elsõ napján maguk is bemutatták saját
könyvtáraikat. Minden résztvevõ bepil-
lantást nyert az Egyetemi Könyvtár hét-
köznapjaiba, s kipróbálhatta magát a 
saját munkakörében is egy számára isme-
retlen környezetben. 

A zárónap a mûhelymegbeszélések
napja volt, amelyen számos javaslat
hangzott el a közvetlen intézményi mun-
kakapcsolatok kiépítésére és a gyûjte-
ményfejlesztéssel kapcsolatos tevékeny-
ségek szélesítésére.

A program sikere, a pozitív visszajel-
zések és a folytatás igényének kinyilvá-
nítása a társintézmények részérõl további
ösztönzést, sõt kötelezettséget jelent az
ELTE EKSZ-nek, hogy a jövõben még
több energiát fordítson a nemzetközi
kapcsolatok építésére, a partnerintézmé-
nyekkel való személyes együttmûködés
ápolására és fejlesztésére. ■
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A Balatoni Regionális Történeti Kutató-
intézet Könyvtár (BRTK Könyvtár) ta-
valy november 25-én nyitotta meg új
épületének kapuit. A régóta várt pillanat
elsõ évfordulója alkalmából könyvtári
szakmai konferenciát rendeztünk A XXI.
század könyvtára, új kihívások, módsze-
rek, lehetõségek címmel. A program 
keretében fél tíztõl a déli órákig tartó
szakmai elõadásokat, napközbeni könyv-
tárlátogató túrákat, valamint esti filmve-
títést tartottunk.

A könyvtáros szakma nagy érdeklõ-
déssel várta a konferenciát, ami részben
annak köszönhetõ, hogy sikerült igen te-
kintélyes elõadókat meghívnunk. Negy-
venöten jelezték részvételi szándékukat,
így a nyolcvan férõhelyes konferencia-
termünk több mint felét lefoglalták. 
Többek között Kaposvárról, Paksról,
Sopronból, Keszthelyrõl, Fonyódról, Ba-
latonalmádiból is érkeztek könyvtáros
kollégák.

A konferenciát Balázs Árpád, Siófok
polgármestere nyitotta meg. Elmondta,
hogy büszkeséggel tölti el, hogy a válság
idején is felépülhetett egy ilyen nagysza-

bású épület, és ez részben köszönhetõ a
közösségi háttérnek, ami mindezt bizto-
sította. A könyvtárnak és a városnak 
egyaránt nagy szüksége volt már az új
épületre, melynek anyagi hátterét az ön-
kormányzat teljesen önerõbõl teremtette
elõ. Elhangzott, hogy az építkezésnél az
volt fontos, hogy olyan könyvtár készül-
jön el, amelynek külleme, berendezése
pontosan a vele szemben támasztott elvá-
rásokat, elképzeléseket tükrözi. Az el-
múlt egy év tapasztalata azt mutatja,
hogy az épület és a benne dolgozó kol-
lektíva hozzáállása azt hozta, amit a
fenntartó elvárt. Balázs Árpád hangsú-
lyozta, hogy a könyvtári rendezvények, 
a kulturális programok mennyisége, mi-
nõsége is bizonyítja, hogy értelme volt
ebbe a nagy projektbe belevágni, és büsz-
kék lehetünk az új épületre.

Az elsõ vendégünk Kiszl Péter, az
ELTE BTK Könyvtár- és Információtu-
dományi Intézet igazgatója volt, Ajánljuk
magunkat: multifunkciós könyvtárak a
használók szolgálatában címû elõadásá-
val. Bevezetésként elmondta, hogy az
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országos könyvtárügyi konferencián el-
hangzott, hogy egy stratégiai ciklus végé-
re ért a magyar könyvtárügy, meg kellene
határozni, hogyan tovább. A leglátogatot-
tabb kulturális intézmény napjainkban 
a könyvtár. Az igények és ezzel együtt a
szolgáltatásaink is változnak. Napjaink-
ban csökken a személyes és nõ a távhasz-
nálat, de ugyanakkor hangsúlyozta, hogy
a távhasználó is ugyanolyan használó. 
A könyvtárak támogatottsága is csökke-
nõ tendenciát mutat, a pályázati pénzek
pedig nem arra vannak dedikálva, amire
a könyvtárügynek szüksége van. Félre-
csúsztak a prioritások.

A könyvtár mint közösségi tér sosem
fog megszûnni, bármennyire is változik
körülöttünk a világ, a könyvtárak alap-
funkciói, alapszolgáltatásai nem változ-
nak. Fontosak a rendezvények, illetve a
könyvtárak szociális funkciója. A mai
magyar könyvtárügyben jó lenne együtt-
mûködve, egységesítve dolgoznunk, en-
nek negatív példájaként a digitalizálást
hozta fel, ami gyakran párhuzamosan,
összevissza történik, nincs egységes 
nyilvántartás sem. A könyvtári integrált
rendszerek országos mennyisége is nél-
külöz minden ésszerûséget. Megemlíten-
dõ a svéd és a finn pozitív példa, ahol egy
integrált rendszer mûködik az országban.

Hangsúlyozni kell a könyvtárak társa-
dalmi hasznát, hiszen minden nap bizo-
nyítanunk kell – tényekkel, statisztikai
adatokkal –, hogy érdemes léteznünk.
Kiszl Péter azt javasolta, hogy minden
olvasói csoportot a maga eszközeivel
próbáljunk elérni. Fontosnak tartja a 
visszacsatolást, amit akár a honlapon is
bemutathatunk mint sikersztorit, hogy ki-
nek miben segített a könyvtár. A külön-
bözõ olvasói csoportok elmondhatják

könyvtárral kapcsolatos tapasztalataikat.
Ez is egyfajta bizonyíték lehet a kezünk-
ben könyvtárunk létjogosultságára.

Kiszl Péter elõadását a következõ
mondattal zárta: a könyvtárnak a
„Google-gerenáció” partnerévé kell vál-
nia, így lehet a jövõben az igazi keresõ-
motor mindenki számára. Kiszl Péter
gondolatairól, írásairól folyamatosan ér-
tesülhetünk a http:/elte-lis.blogspot.hu/
oldalon.

A következõ elõadónk Kokas László
belsõépítész volt – a BRTK Könyvtár be-
rendezésének megálmodója – a Kokas
Stúdió képviseletében, aki a könyvtárter-
vezésrõl beszélt A XXI. század könyvtár-
épülete – egy könyvtártervezés története
címmel. Elmondta, hogy a könyvtár épü-
letének megtervezésére kiírt pályázatot a
testvére, Kokas Ignác nyerte meg 2002-
ben. A megvalósításig kilenc évnek kel-
lett eltelnie. Kokas László elõadása ele-
jén bemutatta korábbi belsõépítészeti,
épületátalakítási munkáit. Elmondta,
hogy lényegében nyolc hónap alatt kel-
lett a belsõépítészeti megoldásokat meg-
valósítani, mivel az utolsó pillanatig két-
séges volt, hogy lehet-e új bútorzatban
gondolkodni. A fenntartó részérõl az
alábbi kérések hangzottak el: legyenek
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letisztult formák, áttekinthetõ elrende-
zésben, polgári, klasszikus hangulatú, de
nem archaizáló, annál frissebb, maibb,
barátságosabb, csalogatóbb formában.
Konkrétumok nem lettek meghatározva,
így belsõépítészetileg szabadon lehetett
szárnyalni. Részletesen kitért a funkcio-
nális elrendezésekre, az alapanyagokra.
Hangsúlyozta, hogy a tökéletes megvaló-
sítás érdekében fontos volt az együtt-
mûködés és a sok-sok konzultáció, ami
minden egyes munkafolyamatot megelõ-
zött. Az elõadás végén érdekes fotó-
összeállítást nézhettünk végig az építke-
zés azon pontjától kezdõdõen, amikor a
belsõépítész is becsatlakozott.

A rövid szünet utáni következõ elõ-
adó kolléganõnk, Vörös Ildikó volt, aki
2011-ben szerezte meg informatikus-
könyvtáros diplomáját az ELTE MA-
képzésében. Diplomamunkájával a 
Magyar Turizmus Zrt. által életre hívott
„Az év turisztikai témájú szakdolgozata
2011” pályázaton különdíjban részesült.
Témája könyvtárunk marketingtevékeny-
sége volt, témavezetõje pedig Kiszl Péter. 

Vörös Ildikó elõadásának címe
Bibliopláza? Kocsmakönyvtár? Strand-
könyvtár? – víziók a jövõ könyvtáráról.
Elõadásának elején feltette a kérdést: né-
hány év múlva ráismerünk-e a könyvtá-
rakra? A jövõ könyvtára szerinte egy em-

berközpontú, a felhasználók igényeire
épülõ közösségi tér lesz, élettel teli, pezs-
gõ kultúrcentrum, és nem utolsó sorban
információs központ. A példák közül a
legszínesebb egy hollandiai könyvtármo-
dell. A Könyvtárak 2040, a megtervezett
jövõ címû holland elképzelésben a nagy
és kis könyvtárak ollója végletesen szét-
nyílik: a nagy könyvtárak még nagyobb-
ra nõnek, a kicsik karcsúbbá, mozgéko-
nyabbá válnak. A torony nem csak
könyvtár lenne, hanem a legtágabb érte-
lemben vett információs központ, a kul-
túra palotája. Ez adna helyet kiállítások-
nak, tanfolyamoknak, szakköröknek. 
A kis könyvtárak pedig a legváratlanabb
helyeken is megjelennének a társadalom
életében. Minden olyan helyszínen,
amely igényli a könyveket. 

Vörös Ildikó is hangsúlyozta, amit
Kiszl Pétertõl is hallhattunk: oda kell
menni, ahol az olvasó van. Ilyen példák a
BRTK Könyvtár strandkönyvtári, vásár-
csarnoki kitelepülései, és a könyvbarát
szálloda projektje, mely a siófoki Janus
Hotellel közös kezdeményezés. Közben
persze meg lehet ismertetni az olvasók-
kal a könyvtári szolgáltatásokat is. Ezek-
kel a lehetõségekkel a könyvtár presztí-
zse is növekedett a városban.

Vörös Ildikó elmondta, hogy meg kell
vizsgálni, melyek azok az élethelyzetek,
amikor van idõ az olvasásra. Ezek az al-
ternatívák lehetnek utazás közben, az idõ
hasznos elöltése kapcsán, így akár a pá-
lyaudvarokon is megjelenhetne a könyv-
tár. De ott lehetünk az orvosi rendelõk-
ben, bevásárlóközpontokban is, hiszen ha
itt igénylik az emberek az olvasás lehetõ-
ségét, akkor nekünk ide kell mennünk.
Hangsúlyozta a könyvkereskedelem és a
könyvtárak közötti együttmûködést. 
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Pozitív kezdeményezésnek látja az
Elsõ könyvsikerkölcsönzõ programot
(www.konyvkolcsonzo.hu), ami nem
könyvtári minõségben kölcsönöz, de rá-
tapintott a könyvtárak gyenge pontjára: a
friss sikerkönyveknél tapasztalható hosz-
szú várólistákra. Mi, könyvtárosok tud-
juk, hogy míg egy könyv kikerül az olva-
sóhoz, hetek telnek el a megrendeléstõl a
könyvtárba érkezésen, feldolgozáson,
egyéb háttérmunkán keresztül az „új-
könyves” polcra kerülésig. Ezt a hiányos-
ságunkat igyekszik ez a lehetõség kihasz-
nálni. Így az olvasó a megjelenése után
hozzájuthat a friss könyvekhez, ami pél-
dául egy sorozat esetében nem utolsó
szempont. A másik hasonló jó ötlet a
Rukkola – Rukkolj! Happolj! Olvass!
könyvcsereprogram (www.rukkola.hu),
ami egy idén nyáron indult kezdeménye-
zés, de másfél hónap alatt máris közel öt-
venezer példányos kínálattal rendelkeztek. 

Az elõadás zárásául elhangzott, hogy
a könyvtár már nem intézmény, hanem
szolgáltatás. A felhasználók igényeire
kell kialakítani a könyvtári profilt. Elé
kell menni az új ötleteknek, új kihíváso-
kat kell keresni, az új módszereket alkal-
mazni. Mindez csak akkor érhetõ el, ha
az adott közösség, a vezetés alkalmas a
rugalmas fejlõdésre. 

Utolsó vendégelõadónk Takács Dániel,
az Ügyvédi Kamara Könyvtárának
könyvtárosa, akinek elõadása igazán a
technikai jövõbe tekintõ volt. Számomra
ez az elõadás tartogatta a legérdekesebb
információkat, melyeknek, még ha kissé
utópisztikusak is számunkra, elképzelhe-
tõ a hamarosan bekövetkezõ megvalósu-
lásuk. Elõadásának címe: Ha nem könyv,
akkor mi? Hogy mi, az hamarosan kide-
rült: e-könyv. Mely egyszerûen definiál-

va könyv, annak fizikai kiterjesztése nél-
kül. Kissé mélyebbre ásva: az e-könyv
maga a szolgáltatás, pontosabban az 
e-könyv tartalma. Ez a tény átfogalmazza
a könyvtárak szerepét úgy, hogy mindent
megtart, amit egy hagyományos könyvtár
képvisel, viszont felszabadul rengeteg
tér. Elég, ha egy nyugati egyetemi könyv-
tárat nézünk, ahol nincs könyv a könyv-
tárban, csak munkaállomások vannak.
Ezek tökéletesen jók a hallgatóknak cso-
portmunkára, házi feladatok elkészítésé-
hez, projektmunkákhoz. A hazai példa a
Budapesti Corvinus Egyetemen találha-
tó, ahol van tanulószoba-szolgáltatás.
Ezek hangszigetelt szobák, ahová elvo-
nulhatnak a diákok tanulni. De létezik
ennek a megoldásnak a mobil változata
is, ami bárhova betehetõ egy adott
könyvtári térben. Takács Dániel elmesél-
te az Apple és az Amazon közös projekt-
jét, amely követendõ példa lehet számunk-
ra is. A témához kapcsolódva bemutatta a
Kindle e-könyv olvasót, melyen könyv-
tárnyi anyagokhoz is hozzáférhet annak
tulajdonosa. Külföldön már megvalósult
a Kindle-ok könyvtári kölcsönzése,
aminek lényege, hogy a könyvtári háló-
zaton keresztül belépõ olvasó e-környe-
zetben használja a könyvtári szolgáltatá-
sokat, fizikai jelenlét nélkül. A Kindle
használata egyszerû, könnyen tanulható,
az idõsebb korosztály számára sem okoz-
hat gondot.
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Takács Dániel elmondta, hogy egy
központi tagnyilvántartási rendszert tud-
na elképzelni a jövõben, erre használható
lenne a www.magyarorszag.hu, ahol az
ügyfélkapus belépéssel minden magyar
állampolgár informatikai környezetben
elektronikusan azonosítható. Ez kiaknáz-
ható lehetõség a könyvtárak számára is.
Ahogyan a QR-kódok is, melyek lénye-
gében kétdimenziós vonalkódok vagy
pontkódok, melyeken rengeteg informá-
ció elfér.

Az elõadás zárásaként összegezte,
hogy szerinte a könyvtárak nincsenek ki-
halásra ítélve, közösség mindig lesz. 
A könyvtárak feladata lesz felépíteni egy
rendszert, hogy ez a közösség minket vá-
lasszon a Google, a Youtube és egyéb ha-
sonló szolgáltatások helyett. Fontos fel-
adatunk lesz a jövõben a digitalizálás. Az
elõadás végén lehetõség nyílt a Kindle
közelebbi megtekintésére, kézbevételére,
ami engem különösen érdekelt. A témá-
val kapcsolatban ajánlom Takács Dániel
blogját: eleteskonyvtar.hu.

Zárszavában Kovács Emõke, a BRTK
Könyvtár igazgatója elmondta, hogy az
olvasói igények tapasztalható megválto-
zásával új kihívások várhatók a könyvtá-
rakban, ahol az a cél, hogy ne elefánt-
csont-toronyként mûködjenek. A jövõ a
technicizálódás felé mutat, ez az elõadá-
sokból is látható volt. A szakma érdeklõ-
dése a konferenciánk iránt és az, hogy
ilyen sokan eljöttek, nagyon nagy elis-
merés volt számunkra. 

A visszajelzések is azt igazolták,
hogy az elhangzott témák nagyon aktuá-
lisak, és folytatásként egy mûhelybeszél-
getést is érdemes a témában indítani.

A konferencia után az érdeklõdõk
megtekinthették fotókiállításunkat a

könyvtár életérõl az építés kezdetétõl
napjainkig, és az elmúlt egy év során ná-
lunk járt elõadásokról készült összeállí-
tást. Késõbb könyvtáros kolléga vezeté-
sével részt vehettek egy könyvtártúrán,
melynek keretében az olvasók által nem
látható terekbe is beléphettek (irodahe-
lyiségek, tömörraktár).

A nap zárásaként egy könyvtárosról
szóló magyar filmet, a Világjobbítókat
vetítettük.

Az elhangzott elõadásokban több
kapcsolódási pontot is találtam. Változ-
nak az igények, ezért változtatnunk kell a
szolgáltatásainkat is. A könyvtárak kö-
zösségi tér funkciója mindig is megma-
rad, és erre érdemes alapozni a jövõnket.
Fontos szem elõtt tartani, hogy ne „po-
ros” könyvraktárként gondoljunk a jövõ
könyvtárára, hanem mint igazi szolgál-
tatóhelyként funkcionáló intézményre.
Ki kell lépni az épület adta keretek közül,
nyitni kell az új információhordozó esz-
közök felé. A jövõ könyvtárától nem
megijedni kell és ágálni ellene, hanem a
kihívásokat elfogadni és élni a kínálkozó
lehetõségekkel. Ebben a szemléletváltás-
ban pedig az egyik legnagyobb kihívás és
feladat, hogy megváltoztassuk a könyvtár
dolgozóinak gondolkodásmódját. (Ebben
nyújtott segítséget és mutatott rendkívül
inspiráló új utakat, módszereket nekem a
Kiszl Péter által vezetett – MA – infor-
matikus könyvtáros-képzés az ELTE
BTK Könyvtártudományi Intézetben.
Mindenkinek jó szívvel ajánlom, aki sze-
retne továbbfejlõdni.)

A világ változhat, de azt gondolom,
információra mindig szükség lesz, és ah-
hoz, hogy átlássuk, a zûrzavarból mi az
igazán releváns találat, még mindig mi
kellünk, könyvtárosok. ■
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2012. október 8-án, hagyományosan a
könyvtári hét zárórendezvényeként tar-
tottuk meg Tatabányán, a József Attila
Megyei Könyvtárban a tizenkettedik or-
szágos ODR-konferenciát A könyvtárkö-
zi dokumentumellátás jelene és jövõje
címmel. 

Igazgatónk, Voit Pál megnyitója egy-
ben beszámoló is volt a 2012 augusztusá-
ban elvégzett indirekt olvasói elégedett-
ségmérésrõl, amelybõl képet kaptunk a
könyvtárközi kölcsönzési rendszer
2011–2012. évi mûködésérõl, tapasztala-
tairól az ODR-tagkönyvtáraktól kapott
visszajelzések alapján. A könyvtárközi
kölcsönzõ kollégák kérdõívünkre adott
válaszaiból kiderült, hogy a rendszer
rendkívül jól mûködik. A kérések továb-
bítása áltagban egy nap alatt megtörté-
nik, az olvasók átlagosan egy hét alatt
hozzájutnak a kért dokumentumokhoz,
és szinte száz százalékban abban a for-
mában, amiben kérték (eredeti, fénymá-
solat, digitális másolat), a nem teljesült
kérések száma átlagban öt–tíz százalék
Az olvasói elégedettséget a kollégák sze-
rint a gyorsaság, a pontos teljesítés és a
fizetés befolyásolja. 2013-ban minden-

képpen fontos lenne egy országos vizsgá-
latot elvégezni az olvasók közvetlen
megkérdezésével. A kérdõív elkészítésé-
hez könyvtártípusonkénti munkabizott-
ságokat alakítanánk, a koordinálást a 
Komárom-Esztergom Megyei József At-
tila Könyvtár vállalná, az eredményeket
pedig a tizenharmadik országos ODR-
konferencián ismertetnénk. 

Az Emberi Erõforrások Minisztériu-
ma Könyvtári osztályának részérõl Rónai
Iván fõosztályvezetõ-helyettes megnyitó-
jában elmondta, hogy a konferencia nap-
ján fogadják el az új könyvtári törvényt,
valamint azt, hogy bár az ODR-
tagkönyvtárak talán úgy érezhetik, hogy
a rendszer keretében kapott összegek év-
rõl évre szûkülnek, a támogatás arányai-
ban még mindig jelentõs.

A konferencia elsõ elõadásában
Koltay Klára, a Debreceni Egyetem
Egyetemi és Nemzeti Könyvtárának fõ-
igazgató-helyettese, az új ODR-portál
2012. január 2-ai indulása óta eltelt ki-
lenc hónap tapasztalatairól számolt be.
Az elõadás elején néhány statisztikai
adatot tudtunk meg: a katalógusban talál-
ható rekordok száma 4 205 665, a
MOKKA-ODR katalógusban lefolytatott
keresések száma 698 405, az ODR kere-
sõfelületének használata pedig megköze-
lítette a 350 000 látogatást. Ezután az
évközi újdonságok összefoglalója követ-
kezett. A kérések státuskezelését könnyí-
tették a lejárt határidõk, új üzenetek kez-
dõlapon történõ jelölésével, valamint a
kérésekhez saját megjegyzés fûzésével.
A státusok kezelését finomították: a kez-
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dõlapon vastagabb betûkkel olvasható,
amivel még dolgunk van, státusmódosí-
tásoknál csak azok az adatok jelennek
meg, amelyek a kérõ vagy a szolgáltató
könyvtárnál az adott ponton szüksége-
sek. A kérés újraindítását is megoldották,
amennyiben az elsõ szolgáltató vissza-
mondja a kérést. Ezután az új ODR-
portállal kapcsolatos tanulságok, hiány-
érzetek és kérések ismertetése követke-
zett. Elsõként a rendszer lelkét képezõ
státusokra érkeztek olyan kritikák, hogy
túl sok van belõlük, az elõzõ rendszer
egyszerûbb volt, miért van erre szükség.
A korábbi ODR úgy mûködött, hogy el-
indítottuk a kérést, majd vártunk, a kérés
sorsa a továbbiakban nem volt nyomon-
követhetõ. Ezzel szemben a jelenlegi
rendszer végigköveti a kérés menetét, tá-
jékoztatva mindkét partnert, helyettesítve
a kommunikációt. A könyvtárakon mú-
lik, hogy a státusok közül mennyit hasz-
nálnak, azonban elmondható, hogy né-
hány státusállítással megoldható egy-egy
kérés végigkövetése. A státusokkal ki
nem fejezhetõ, speciális tartalmat üzenet-
ben célszerû megadni. Fontos még olyan
kérések esetében, amelyeknél valamilyen
költségekre számíthatunk, hogy ne üze-
netekben közöljük az adatokat, hanem a
kérésen belül a Költségek módosítása
gombbal adjuk meg. Lehetõség lesz arra,
hogy a rendszer e-mailt küldjön a stá-
tusváltozásokról, ami kis forgalmú
könyvtárak esetén hasznos lehet. 
A Könyvtárnyilvántartóba felvitt adata-
ink karbantartására mindenképpen
ügyelni kell, mert ezzel saját és a partner
könyvtárak munkáját is segítjük. A sokat
szolgáltató könyvtárak panaszkodtak
még a rendszer sebességére. Ez összetett
kérdés, hiszen nem csak szerverprob-

lémáról van szó ebben az esetben. Mi is
tehetünk ellene, ha archiváljuk a végstá-
tusba jutott kéréseket, így a rendszernek
csak a folyamatban lévõ kéréseket kell
megjelenítenie. Több újdonság várható a
közeljövõben: új könyvtáradatbázis, fel-
szólítások küldése üzenet formájában, ol-
vasói regisztráció és olvasói kérésindítás,
archiválás, számla- és NPA-kezelés. Lét-
rehoztak egy M2 tesztkörnyezetet (az
m2.bibl.u-szeged.hu címen érhetõ el),
ahol a bejelentkezés ugyanaz, mint az
éles adatbázisban, az adatok is az éles
adatbázisból származnak, de büntetlenül
módosíthatók. 

Az elektronikus dokumentumokra
(könyvek, tanulmányok, cikkek stb.) ka-
pott kérések száma az elkövetkezendõ
években minden bizonnyal nagymérték-
ben megnõ majd, ezért a szerzõi jog fel-
elevenítése, a jogszabályok ismerete el-
engedhetetlen. A második elõadásból
Kabai Esztertõl, az Artisjus Magyar
Szerzõi Jogvédõ Iroda Egyesület Jogi
Fõosztályának vezetõjétõl a szerzõi jog
könyvtárakra vonatkozó rendelkezéseit 
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ismerhettük meg. A szerzõi jog fogalmá-
nak tisztázása után a szerzõi jogi szabá-
lyozás modelljét vázolta fel az elõadó. 
A magyar szerzõi jogot alapvetõen az
1999. évi LXXVI. törvény szabályozza,
de erõsen kötõdik az európai joghoz és a
nemzetközi egyezményekhez. Egyre in-
kább jellemzõ az egységes európai jogér-
telmezés, nemcsak az irányelvek alapján,
hanem a bírósági joggyakorlat révén is.
Ezután következett az egyes kivételek, az
ún. szabad felhasználások részletezése.
Ami ezeken a kivételeken kívül van, az a
könyvtárak számára is engedélyköteles
felhasználás. Alapvetõen a digitális mû-
példányok hálózaton történõ rendelke-
zésre bocsátása, amennyiben kívül esik
ezeken a szabad felhasználási kivétele-
ken, engedélyköteles. Engedélyt kell kér-
ni a jogosulttól, aki megszabhatja az 
engedélyezés feltételeit, ami a legtöbb
esetben egyedi jogkezelést jelent, de ér-
vényesülhet közös jogkezelés is. Nem-
csak engedélyt kell kérni a jogosulttól és
megállapodni vele a díjfizetésben, hanem
elõtte meg is kell találni a jogosultat. Itt
merül fel az árva mûvek problematikája.
Árva az a mû, amelynek a jogosultja is-
meretlen vagy ismeretlen helyen tartóz-
kodik, így fizikailag nem megoldható az
engedélykérés. Erre létezik egy egyedi
magyar megoldás, ami 2009-tõl hatályos:
a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala ad
engedélyt, díj ellenében, ami nagyon
költséges megoldás. Valamint van egy
irányelvtervezet, amelybõl a jövõ évben
lehet valóság, és amely például a könyv-
tárak ilyen jellegû problémáit próbálja
megoldani. Meghatározza, hogy mi az
árva mû, milyen módon kell keresést
folytatni a jogosultak fellelésére, majd
elõirányozza, hogy egy országos, végül

egy európai adatbázisba gyûjtsék az ada-
tokat annak érdekében, hogy ha egy tag-
államban árvának minõsül egy mû, akkor
más tagállamban is hivatkozható legyen
az árvaság. Ha ezek a feltételek fennáll-
nak, akkor az intézmények jogosultak
lesznek bizonyos felhasználásokra: több-
szörözésre, online megjelenítésre. 

A konferencia harmadik elõadásában
Vonderviszt Lajostól, az Országos Szé-
chényi Könyvtár (OSZK) E-szolgáltatási
Igazgatóságának vezetõjétõl az Országos
Elektronikus Dokumentumküldõ Rend-
szer (ELDORADO) tervezett kialakítá-
sáról tudhattunk meg információkat. 
A rendszer célja a szerzõi jog által védett
(és nem védett) dokumentumok szolgál-
tatása közvetlenül a felhasználóknak, 
a szerzõi jogdíj megfizetése és az EU-
jogszabály követése. Elõzmények: a Pan-
non Egyetem Egyetemi Könyvtár és 
Levéltár 2009-ben 102 millió forint pá-
lyázati támogatást nyert a TÁMOP-3.2.4-
08/2 pályázaton, „Tudásdepó-Expressz”
– szolgáltatásfejlesztések és az országos
elektronikus dokumentumküldõ rendszer
kidolgozása a Pannon Egyetem Egyetemi
Könyvtár és Levéltárban címmel. Ezt kö-
vetõen elkészült egy összegzõ tanulmány
(hét résztanulmánnyal), majd következett
a pályázati kiírás az OEDR megvalósítá-
sára, és végül az OSZK értesítése a sike-
res pályázatról 2012 nyarán. A pályázati
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támogatás egyszeri 250 millió Ft, ami
sajnos sokkal kevesebb az összegzõ ta-
nulmányban felvázolt három mûködési
modell bármelyikének megvalósításához
szükséges összegnél. A különbség a mo-
dellek között a biztonság szintjében, a
kényelmi szolgáltatásokban, a fizetési
technikákban, az emberi erõforrás allo-
kációjában van. Közös elemek például:
OSZK-központúság, szakértõi háttér,
központi feldolgozás, webfelületen törté-
nõ szolgáltatás, DRM. Jelenleg a szerzõ-
dést már aláírták, a projektvezetõ Káldos
János, a projekt megvalósításának kezde-
te 2012. november, befejezése pedig
2014. október. A pályázati kiírás szerinti
elvégzendõ fõbb feladatok: 

1. szoftverfejlesztések (a felhasználói
kiszolgálást végzõ, a könyvtárak kiszol-
gálását végzõ, a szerzõi jog jogosultjai-
nak kiszolgálását végzõ, munkafolya-
mat-támogató szoftver); 

2. az OEDR és a MOKKA-ODR, a
Matarka és a MaNDA rendszere össze-
kapcsolásának kifejlesztése; 

3. kapcsolatok kialakítása más rend-
szerekkel; 

4. védelmi szolgáltatások kiépítése; 
5. üzemeltethetõségi szempontú fej-

lesztés; 
6. konvertáló szoftverek alkalmazása

(epub, pdf); 
7. szervervirtualizáció. 
Az elõadásból kiderült, hogy az

OEDR kialakítása komplex munka. 
A könyvtárak, a kiadók és a felhasználók
együttmûködése és a közös jogkezelés
elengedhetetlen ahhoz, hogy a rendszer
zavartalanul lássa el feladatát. A felhasz-
nálók díjfizetései mellett állami támoga-
tásra is szükség lesz a rendszer életben
tartásához.

A közös ebéd elfogyasztása után Dá-
vid Boglárka, a Debreceni Egyetem
Egyetemi és Nemzeti Könyvtár osztály-
vezetõje gyakorlati bemutatót tartott
GYIK élõben: a megújult ODR használa-
ta során felmerült problémák áttekintése
számítógép mellett címmel. Az új ODR
bevezetése folyamán segítették a felhasz-
nálókat képzésekkel, az ODR-wiki elké-
szítésével, levelezõlistával (odrsegitseg
@odrportal.hu). 

Összesen nyolcvannégy levél érkezett
az eltelt kilenc hónap alatt az alábbi
problémákkal: elfelejtett, téves felhasz-
nálónév vagy jelszó; kérésindítás és ké-
résadminisztráció; könyvtárnyilvántartó;
mûködési hiba; regisztráció, illetve adat-
változás; könyvtárstruktúra leképezése
az új szervezet alapján. A felhasználói ja-
vaslatokat (pl. kérésindítás korlátozása a
kínált szolgáltatások alapján, saját „kül-
sõ” kérésazonosító bevitele, tematikus
statisztika stb.) az elmúlt idõszak alatt
nagyon gyorsan beépítették, és további
fejlesztések várhatók: e-mailes értesíté-
sek, olvasói funkciók, a könyvtárnyilván-
tartó új felülete.

A tizenkettedik országos ODR-kon-
ferenciára az elõzõ évekhez hasonlóan
több mint százhúsz kolléga érkezett az
ország minden tájáról. A jelenlegi és a jö-
võbeni fejlesztések bemutatására helyez-
tük ebben az évben a hangsúlyt, és a
résztvevõk magas száma igazolta, hogy
jól döntöttünk.

Az elõadásokról készült felvételek
megtekinthetõk a könyvtári videotékában
(http://www.jamk.hu/?q=hu/odr/2012), a
konferenciáról megjelent egyéb publiká-
ció a KEMLIB folyóirat novemberi szá-
mában (http://kemlib.jamk.hu/) olvas-
ható. ■
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• Illyés Gyula Megyei Könyvtár, 
Szekszárd

Németh Judit

Élénk érdeklõdés kísérte az aktív idõ-
södés témáit könyvtárainkban, hiszen
szülõk, nagyszülõk és gyerekek számos
tartalmas programon vehettek részt, ame-
lyek fõ mozgatórugója a derû, az össze-
tartozás élménye volt. Felelevenítettük a
Szekszárdon kétszáz éve született költõ,
Garay János életmûvét a könyvtár archí-
vumából származó elsõ kiadású köny-
vek, az obsitos Háry Jánosról készült il-
lusztrációk kiállításával, vetélkedõvel,
versmondóversennyel.

A biztonságos öregkor témájában 
Kopasz Árpád nyugalmazott rendõr dan-
dártábornok értékeink védelme kapcsán
elrémítõ történeteket mesélt a hiszékeny
idõs emberek eseteirõl, de egyúttal ren-
geteg jó tanácsot is adott, s az öregek
szentül fogadták, hogy meg is tartják
õket. Volt vetítettképes úti beszámoló,
egyháztörténeti, filozófiai elõadás, hozzá
sok beszélgetés. 

Tiszta szívvel dúdolok… címmel
szubjektív válogatás hangzott el József
Attila verseibõl és Cseh Tamás szerze-
ményeibõl a könyvtár udvarán. A szép

õszi idõben nagy volt az érdeklõdés a 

õszi idõben nagy volt az érdeklõdés a
dombóvári Kerényi Zsolt és Fenyvesi Gá-
bor gitárjátéka, éneke és Sipos Imre vers-
mondása iránt. A szombat a játékoké
volt. A programokon a szép korúak rejt-
vényt fejthettek ajándékokért, da a család
legnagyobb örömére unokáikkal is játsz-
hattak a gyermekkönyvtárban, ahol ren-
getegen éltek is e lehetõséggel. Megis-
merkedtek Felhõvel, a zsemleszínû
labradorral, a türelmes terápiás kutyával,
ott járt a Fabula együttes, aztán a sióagár-
di Fecske bábcsoport adott elõ négy me-
sét. Mire a gyönyörû kézmûves koronák,
sisakok elkészültek, megérkezett Gyuszi,
a bûvész, aki nem varázsolt elõ nyulat a
kalapból, de sok gyereket saját ámulatára
is bûvésszé varázsolt. 

A könyves vasárnapon a szokásos
kedvezmények mellett kopogós baba ké-
szült, majd táncra is kelt. 

Szekszárd belvárosának átépítése mi-
att nem mûködik mozi, így a mozgalmas
hét szép befejezéseként telt ház elõtt ve-
títettük a gimnázium dísztermében Szabó
Magda Az ajtó címû regényébõl készült
Szabó István-filmet a lélek mélységeirõl
és az elfogadásról, amely szívbõl meg-
érintette a közönséget.
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• Városi Könyvtár, Simontornya
Vácziné Horváth Anikó

Mint minden évben, idén is készültünk
kiállítással. Ez alkalommal, tekintettel az
idõs korú célközönségre, Filléres emléke-
ink címmel régi, forgalomban nem lévõ
bankjegyekbõl és érmékbõl állt össze a
tárlat. Olvasóinktól bõségesen kaptunk
korona, pengõ és forint címleteket, ame-
lyeknek egykori használatát nagy öröm-
mel idézték fel idõsebb és fiatalabb láto-
gatóink egyaránt.

Sokaknak szereztünk örömöt fotó-
összeállításunkkal is, ahol a könyvtár ko-
rábbi rendezvényein készült képeken ke-
reshették meg magukat szülõk, gyerekek
egyaránt.

Az idõsek világnapjához csatlakozva
kihelyezett helyszínen, az ÕSZIKÉK
Szociális Szolgáltató Központ udvarán
zajlott le a nyugdíjasklubok találkozója,
ahol a résztvevõk verses, zenés mûsort
tekinthettek meg.

A könyves vasárnapon 2005 óta ha-
gyományosan helyi képviselõ mond me-
sét a gyerekeknek, amit a meséhez kap-
csolódó játszóház, kézmûves foglalkozás
követ. Idén Zsolnai István képviselõ me-
séjéhez készültek vándortarisznyák és
mécsesek. A foglalkozást Adrián Zsuzsa
és Kiss Zoltánné irányította.

• Keresztély Gyula Városi Könyvtár, 
Bátaszék

Sági Lajosné

Könyvtárunk, követve hagyományait,
2012-ben is igyekezett olyan programo-
kat szervezni, amelyek tükrözik olvasó-
ink érdeklõdését, igényeit. 

Felnõtteknek szóló napot tartottunk,
hogy a nagyok is lehessenek egy kicsit
felszabadultabbak, kedvükre alkothassa-
nak és beszélgethessenek. Egyszerû al-
kotások születtek, õszi hangulatban a táj-
jal és a naptárral, de a lelkek derûsek és
vidámak voltak.

Zászlószentelésen vettünk részt. Rit-
ka alkalom részesei lehettünk, amely
meghittségével, ünnepélyességével a Var-
rókör fennállásának legszebb eseménye
volt.

Finy Petra elhozta hozzánk meséit, a
mi kis óvodásainknak. Együtt álmélko-
dott és nevetett kisgyermek, óvó néni, da-
dus és persze mi, könyvtárosok. Önfeledt
vidámság részesei lehettünk.

Kozári Piroska élete történeteirõl me-
sélt. Hozott szomorút, vidámat, tanulsá-
gosat, amolyan igazi életmesét. Mesélt, a
szó igazi értelmében, s meséje hallgatók-
ra talált a Könyvbarátok Klubja és vendé-
gei között.
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Délután matinét tartottunk. A Ni-
cholas Sparsk Az utolsó dal címû köny-
vébõl készült filmet néztük meg. Tanul-
ságul szolgál számunkra, és amit eddig is
tudtunk, most ismét bizonyossággá vált:
más filmet nézni és más könyvet olvasni.
Bizony nem ez volt a leglátogatottabb na-
punk. 

Csibész igaz története azonban,
mondhatnánk azt is, kisebb tömeget von-
zott. Miben állt a sikere? Abban, hogy a
verseket, mondókákat tartalmazó könyv
illusztrációit bátaszéki általános iskolás
gyermekek készítették. Huszonnyolc
kép, huszonnyolc kis remekmû. 

Jelen volt alkotó és tanár, könyvkiadó
és barát, családtagok.

Csak a szerzõ, Balogh Sarolta hiány-
zott, hisz idõs kora nem engedte, hogy
velünk legyen, de a szeretetet és örömet
szerintem még ebbõl a távolságból is
érezte.

Mit jelent számunkra ez a pár nap? 
Hetekkel korábban azt jelenti, hogy

ötleteket beszélünk meg, kitaláljuk, kit
szólítunk meg programjainkkal. 

Ha eljön az ideje, minden nap lesünk
minden ajtónyitást, ki az, aki bejön hoz-
zánk, vajon jól érzi-e magát nálunk, és
vajon ha teheti, eljön-e holnap is.

Hetekkel késõbb pedig azt jelenti,
örömmel beszélünk élményeinkrõl, arról,
hogy jövõre mit kellene terveznünk. 

Egy dolog soha nem befolyásol ben-
nünket: a látogatók száma. Mert nem az a
fontos, hogy mennyien vagyunk, hanem
az: szeressenek hozzánk jönni, várják a
következõ programot. Nyissák ránk az
ajtót, s bizalmuk, szeretetük számunkra
bizonyság: értük dolgozni jó.

• Nagymányoki Könyvtár-Teleház
Hoffmann Antalné

Milyen is volt régen? Nagymányok régi
képeslapokon – fotókiállítás

Az ötödik osztályos gyerekekkel pro-
jektmunkaként, az õ kutatásukkal és
fényképezésükkel a könyvtárban fellel-
hetõ régi képeslapokból, továbbá a jelen-
legi látképekbõl készítettünk kiállítást.
Stallenberger József, az NKÖ elnöke mu-
tatta be az anyagot, a résztvevõk száma
harminchárom volt.

Az elmúlt héten sokan tekintették
meg a fotókat. Örömmel nézték és nosz-
talgiáztak a régi és mai képeken. Ajándé-
kot kapott minden résztvevõ.

Egy kicsi mozgás mindenkinek kell

Tapasztalt gyógytestnevelõ vezetésével
zajlott, minden korosztály részére. Aján-
lott volt kényelmes öltözet és cipõ viselé-
se. Az egészséges életmód eléréséhez
nem szükséges semmi más, csupán az,
hogy odafigyeljünk a táplálkozásunkra,
valamint hogy mozogjunk eleget. Ismer-
tetõt tartottunk a konyhánk reformálásá-
nak fontosságáról. Ezután kóstolót tartot-
tunk zöldségekbõl és gyümölcsökbõl,
aminek nagy sikere volt. A testmozgás is
fontos ahhoz, hogy egészséges életet él-
jünk. Tizenöt-húsz perc is elég naponta,
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ezt is kipróbálhatták a résztvevõk. Re-
formkonyha-könyvajánló, kóstoló, kvíz
zárta a napot.

A zene világnapja
A zene világnapja alkalmából délelõtt
„zenebölcsi” volt. Ringató dalok, mon-
dókák idõsektõl kicsiknek. Stix Mária
mondókás-zenés foglalkozása a legkiseb-
bekkel, könyvajánló. A meghirdetett fog-
lalkozás új résztvevõkkel bõvült. Vidám
hangulatban telt el az együttlét. Könyv-
ajánlót készítettünk az anyukáknak. Az-
óta õk is könyvtártagok lettek. Tizenné-
gyen vettek részt.

Az állatok világnapja
Az állatok világnapján Nálatok laknak-e
állatok? címmel a téli állatvédelemmel
foglalkoztunk. Volt vetítés, könyvajánló,
vetélkedõ, s meglepetések, jutalmak is
jutottak a gyerekeknek.

Október 6. az állatok világnapja, az
évforduló adta az ötletet a témaválasztás-
hoz. A Kaláka együttes zenéskönyve és
kazettája segítségével együtt énekeltek a
gyerekek. Majd vetítéssel ismerkedhet-
tek a különbözõ állatokkal és a téli ma-
dáretetõk készítésével. Közben egy-egy
résztvevõ bemutathatta kedvenc állatát.
Végezetül a találós kérdésekre választ
adók ajándékokat kaptak. A kis könyvbe-
mutatónk az elõadás után, illetve még
egy hétig egyénileg is megtekinthetõ
volt. Hatvankilencen vettek részt rendez-
vényünkön.

A mi mesénk: Muki
Tóth Mariann nagymányoki származású
meseíró elsõ alkalommal mutatkozhatott
be nálunk. A mi mesénket, „Muki”-t hoz-
ta el. A projektoros vetítést hol néma

csend, hol élénk diskurzus kísérte. A két
meghívott mozdonyvezetõ, Demeter
Gyula bácsi (79 éves) és Barabás András
(54 éves) segítette feleleveníteni a hõs kis
gõzmozdony nagymányoki felségterület-
ét és mûködését. Sok kérdés és élmény
hangzott el, de felocsúdtunk a jelenre: se
Mukija, se brikettgyára nincs többé
Nagymányoknak. 

A Szekszárdon élõ amatõr alkotónak
természetesen nem ez az egyetlen mesé-
je, folyamatosan rögzíti, mesévé vará-
zsolja gyermekkora kincseit: emlékeit.
Visszavárjuk meséivel. Ezen a napon het-
venheten jártak nálunk.

Könyves vasárnap 
Internetes tanulás okosan! Jöjjön el és
megtanítjuk! Sokan örültek az ingyenes
internethasználatnak, és a tartozásukat is
visszahozták. Összeállítottuk a „Jó dolgok
tárát” amelyet minden résztvevõ megka-
pott. Befejezésként egy kis vetélkedõt ren-
deztünk a családoknak. A könyveket szí-
vesen kölcsönözték ki, így beiratkoztak,
és ezzel a könyvtártagok száma is nõtt.
Összesen harminchatan voltak.

Nagyon jó hangulatú délutánokat töl-
töttünk el olvasóinkkal, az érdeklõdõk-
kel. Sokan megköszönték a meghívást, és
máskor is szívesen vesznek részt hasonló
rendezvényeken. Visszhangja volt telepü-
lésünkön, és a helyi televízió is ízelítõt
adott a délutánokról. 
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• A kakasdi könyvtár könyves 
vasárnapot szervezett 

Krász Ernõné

Az érdeklõdõket változatos programok-
kal vártuk. A minden korban egészsége-
sen témakört tematikus könyvkiállítással,
ajánlással nyitottuk. Neves szakemberek
méréseket, teszteket végeztek jó tanácsok
adásával.

A mesesarokban kicsiknek és nagyik-
nak mesélt egy neves mesemondó nép-
mûvész és tanítványa.

A kézmûves foglalkozásokon minden
korosztály kedvére alkothatott. A segítõk
a népdalkör tagjai voltak.

Ötórai teával zártuk a napot, ráérõs
beszélgetõsen.

Az érdeklõdés meghaladta az eddigi
létszámadatainkat, összesen hatvanketten
látogattak hozzánk.

• Berze-Nagy Ilona Városi Könyvtár,
Dunaföldvár

Raffainé Kókány Judit

A program október 1-jén indult. Ekkor
Kiss István dunaföldvári rendõrzászlós
Bizalmatlansággal a biztonságért címû
programjában a jóhiszemûség veszélyei-
re hívta fel az idõsek figyelmét. A meg-

szólítottak az Õszi Alkony nyugdíjas-
klub tagjai voltak. A másnapi rendezvé-
nyen id. Csigi József Megismételt pilla-
natok – Régi dunaföldvári fotók ceruza-
rajzon címû grafikai kiállítását ajánlotta
a látogatóknak Raffainé Kókány Judit
könyvtárvezetõ. A programsorozat har-
madik napján nyílt bibliaórát tartott a 
városi könyvtárban Simon István refor-
mátus lelkész Fogyó erõ, növekvõ hit
címmel. Csütörtökön a református gyüle-
kezet nótaklubjával együtt énekelhettek
az idõs korúak; s pénteken, ahogy a ko-
rábbi években, idén is kereshették kérdé-
seikkel Lengyel Mihály informatikust az
internetezõk, számítógépet használók. 
A programok szombaton a nagyszülõk és
unokák játékos, társasjátékos összecsa-
pásával folytatódtak. A könyves vasárna-
pon rendkívüli nyitva tartással, ingyenes
szolgáltatásokkal, könyvvásárral várták a
betérõket. Egész októberben mûködött a
megbocsátás hónapja; a késedelmesen
visszahozott dokumentumokat díj fizeté-
se nélkül vette vissza a könyvtár. 
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• Solymár Imre Városi Könyvtár, 
Bonyhád

Matisz Nóra

Sikeresen zárult az összefogás hete a
bonyhádi könyvtárban is.

Október 1-jén a népmese napja és 
a zene világnapja alkalmából szervez-
tünk programokat: Benedek Elek életérõl
és munkásságáról szóló vetélkedõn har-
madik-negyedik osztályosok mérték ösz-
sze tudásukat. A hangszerek varázslatos
világába Kovács Gábor népzenész kalau-
zolta az érkezõ osztályokat. Zenebarát
felnõtt olvasóink Liszt Ferenc életérõl és
munkáiról hallgathatták meg Steib
Györgyné elõadását. A hét további részé-
ben két könyvbemutatón is részt vehettek
az érdeklõdõk: a felnõttek Ékes László
Gyalogúton címû könyvével, a gyerekek
pedig Császár Levente Aprónépek orszá-
ga címû könyvével ismerkedhettek meg.
Számos érdekes elõadással is szolgáltunk
olvasóinknak: Jógáról mindenkinek,
Nordic Walking, A kortalan sport vagy
bûnmegelõzés idõskorban címmel. Az
internettel ismerkedõk „Like” címmel
közösségi oldalakkal barátkozhattak pro-
jektoros vetítéssel illusztrálva. A Vuk Ta-
nodában iskola-elõkészítõ foglalkozás
volt, míg a tinik Dark Side Clubunkban

találhatták meg az érdeklõdésüknek meg-
felelõ programot. Mivel állatok világnap-
ja is volt, ennek jegyében is szerveztünk
programot, Tóth Sándor madarász tartott
elõadást, és rajzpályázatot is hirdettünk.
A szombati nap különlegesnek volt
mondható, mert ezen a napon adtuk át a
Solymár Imre, Havasi János és Videcz
Ferenc, helyi neves személyiségek tiszte-
letére kialakított emlékszobát, amelyet
Videcz Ferenc Gondolatolvasó címû
könyvének bemutatója elõzött meg. 
A könyves vasárnap szintén rendhagyó
volt idén könyvtárunkban, hiszen ezzel a
nappal zárult le 60 éves a könyvtár elne-
vezésû, több hónapos programsoroza-
tunk.  Kihirdettük pontgyûjtõ játékunk
eredményeit és a rajzpályázat nyerteseit
is, összehívtuk a valaha itt dolgozott régi
könyvtárosokat, és hatvanszeletes tortá-
val kínáltuk meg a rendezvény résztvevõ-
it, amit a bonyhádi Galéria Cukrászdának
köszönhetünk. Programjainkon szép
számmal vettek részt az érdeklõdõk, ösz-
szességében sikeresen zajlott le a hét.

Idõsebbek is elkezdhetik címmel szá-
mítógépes tanfolyamot is tartottunk,
egész héten megtekinthetõ volt továbbá
az A Völgység népviselete címû kiállítás
és az A reformkonyha irodalma címû
könyvkiállítás.
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• Béri Balogh Ádám Mûvelõdési Ház
és Könyvtár, Fadd

Bedekovityné Pál Magdolna

Baba-mama klub: A szerda délelõtti fog-
lalkozások lehetõséget teremtenek az
anyukáknak, hogy kisgyermekeikkel kö-
zösen eltöltsenek egy-másfél órát a mû-
velõdési házban. Játszanak, mondókákat
tanulnak, zenét hallgatnak, ismerkednek
egymással. Ezen a programon tizenket-
ten vettek részt: hat anyuka a kisgyerme-
kével.

Net(t)Nagyi. Számítógépes tanfo-
lyam a könyvtárban: A számítógép 
bekapcsolásától a világhálón való baran-
golásig jutnak el a „hallgatók”. Vannak
teljesen kezdõk, vannak, akik már ren-
delkeznek némi ismerettel, de nagyon
lelkesen járnak a tanfolyamra. Jegyzetel-
nek, figyelnek, és kérdeznek! A tanfo-
lyam zárófoglalkozásán négyen voltak.

Régen és most. Hagyományõrzõ
program kicsiknek: A faddi Tátika nép-
tánccsoport harmadik éve mûködik, tag-
jai között vannak négy–hét éves kisgyer-
mekek. Aktív résztvevõi a közösségi
programoknak, ezt lelkes oktatójuknak
és a még lelkesebb szülõknek köszönhet-
jük. Részt vettek idén a szüreti felvonu-
láson, megismertetjük õket azzal, hogy
miképpen zajlottak a népi élet ünnepei
régen. A programon huszonhatan vettek
részt.

Az idõ múlása. Idõs emberek portréi: A
faddi Sersli Zoltán idõs emberekrõl ké-
szített portrékat. Grafikáit a Mûvelõdési
Ház Minigalériájában mutattuk be. A ki-
állítás megnyitóján negyvenen voltak.

Idõsebbek is elkezdhetik! Barangolás
a világhálón: Nagy népszerûségnek ör-
vend a net(t)nagyi tanfolyamunk. Ezen a
délutánon tovább bõvíthették ismeretei-
ket az érdeklõdõk, összesen nyolcan.

Az idõsek világnapján, október elején
hagyományos program a mûvelõdési
házban az idõsek napi köszöntõ, ahol ez
alkalommal a faddi Boróka Ének és Nép-
tánc Egyesület adott mûsort.

Az ebéddel összekötött nagyrendez-
vényen háromszáz nyugdíjas vett részt.

• Községi könyvtár, Bölcske
Szalai Nikolett

Programjainkat az idei évben is úgy válo-
gattuk össze, hogy minden korosztály
számára megfelelõ kikapcsolódást nyújt-
sunk. 

Október 1-jén délelõtt az ötödik osz-
tályosoké volt a fõszerep. A Kegyes Jó-
zsef Általános Iskola könyvtárában közös
gyümölcssaláta-készítésbe fogtunk az
egészséges táplálkozás jegyében. Most is
finomabbnál finomabb gyümölcssalátát
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kóstolhattunk a gyermekek és szüleik jó-
voltából. Minden részt vevõ kisdiákot 
jutalomban részesítettünk.

Ezt követõen ingyenes sportterem-
használat, vérnyomás- és vércukormérés,
diétás tanácsadás és látásvizsgálat várta
az érdeklõdõket.

A kora délutáni idõpontban az idõsek
világnapja alkalmából az IKSZT szín-
háztermében vidám, zenés mûsorral ün-
nepeltük Bölcske szép korú lakosait. 
A mûsorban operettek, magyar nóták,
slágerek hangzottak el Tótpál Szilvia és
Kurkó József elõadásában. A fellépést
követõen az ünnepeltek megvendégelték
a közönséget.

Kedden Okosodjunk a könyvtárban
címmel elõadássorozatot szerveztünk.
Elsõként a Halvány remények költõi ké-
pekben címû verses, zenés összeállítást
hallgathatták meg a harmadik és negye-
dik osztályos diákok Gyulai István és
Vida Zsolt irodalomkedvelõk tolmácsolá-
sában. Ezt követte Horváth Józsefné
Márta néni magyar mese- és mondavi-
lágról tartott elõadása, amely Csaba ki-
rály mondáján keresztül mutatta be e kü-
lönös világ jellegzetességeit. A hatalmas
felhõszakadást követõen pedig Benda
Katalin bölcskei költõnõ mutatta be ké-
szülõ Múzsák, kelyhek címû kötetét. 

Szerdán a „kreatív lurkókat” vártuk.
A könyvtári kvíz kitöltõi könyvjutalom-
ban részesültek. Ezt követte a közös kéz-

mûves foglalkozás, amelynek fõ témája a
termésdíszkészítés volt. A hozott alap-
agyagokból készített díszeket összegyûj-
töttük, és a falunapok alkalmával kiállí-
tottuk.

Október 4-én délelõtt Cseke Klára ze-
nepedagógus interaktív zenés játékkal
szerzett örömet óvodásainknak. Ezt kö-
vetõen a kisbabákat vártuk féléves kortól
hároméves korig zenés foglalkozásunkra.
Tea és sütemény fogyasztása mellett az
anyukák egymástól gyermeknevelési ta-
nácsokat is kaptak.

A délutánunkat szintén a termésdí-
szek készítésének szenteltük. Kiraktuk
községünk címerét is. Az elkészült dísze-
ket pénteken felvittük a Béke térre.

A könyvtári hét alkalmából Móricz
Zsigmond életérõl és munkásságáról do-
kumentumkiállítást tekinthetnek meg az
érdeklõdõk. Emellett a Szalay Könyvki-
adó legújabb kínálatával várta a vásár-
lókat.

Ezeken a napokon könyvtárunk nyit-
va állt az újonnan beiratkozók, valamint
a könyvtartozásaikat meghozók elõtt is.

Könyvtári programunk megjelent az
osszefogas.kjmk.hu-n, a www.bolcse.hu
weboldalon és a Mi újság Bölcskén? cí-
mû helyi lapban is. 

Köszönöm a sok segítséget az ötödik
osztályosoknak és szüleiknek, Sulákné
Bernáth Gabriella osztályfõnöknek, a
kézmûves foglalkozásokon részt vevõ
szülõknek, gyerekeknek és tanáraiknak,
a nyugdíjasoknak, Niklné Magyar Eriká-
nak, Gyulai Istvánnak és Vida Zsoltnak,
Horváth Józsefné Márta néninek, Benda
Katalinnak, Cseke Klárának, Csekõ
Istvánnénak, Rausch-Tinyei Melindának,
Berek Mariannak, Deákné Kun Juditnak
és Gazdag Gyulának munkájukat. ■
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Új kezdeményezés indult az óvodások 

zenei oktatására és a könyvek megszerette-

tésére a Móricz Zsigmond Városi Könyv-

tárban Tatán. A Kincseskert Óvoda és a

Bartók Óvoda csemetéi tíz alkalommal

vendégeskednek nálunk a gyermekkönyv-

tárban október és december között. 

Paulovicsné Guoth Zsófia ének-zene

pedagógus dalos körjátékkal kezdi az is-

merkedést, majd a gyerekek megtanulhat-

ják, hogy nem csak hangszerrel lehet 

muzsikálni, hanem a kezükkel is utánozni

tudják a szél és az esõ hanghatásait. Ezután

igazi hangszereket ragadhatnak a kezükbe

a gyerkõcök, hiszen a könyvtár a TÁMOP-

3.2.13-12 jelû pályázat segítségével ovis

hangszerkészletet vásárolt a programhoz.

Ez a csomag olyan különleges hangszere-

ket tartalmaz, mint az ujjcintányér, a trian-

gulum, a csörgõdob, a nagy kézi csörgõ, a

kasztanyetta, a maracas, az agogo, a tam-

burin. A zenetanár megismerteti a gyereke-

ket a különbözõ hangszerekkel, zenei fo-

galmakkal: megtanulják, melyek az ütõs,

fúvós, pengetõs hangszerek. A gyerekek

több hangszert is kipróbálhatnak, így nincs

vita köztük, sõt lelkesen, jókedvûen állnak

az apró feladatokhoz. Különbözõ elõadási

stílusokat tanulnak: halkan, mérsékelten,

erõteljesen zenélnek. Amikor már minden-

ki belejött a muzsikálásba, a furulyán ját-

szó foglalkozásvezetõt kísérik a gyerekek

hangszereikkel. Végül meghallgatnak egy

dalt, melyet az énektanár írt számukra.

Hogy könnyen megjegyezzék a szöveget, a

táblán a vers képeit megjelenítõ illusztráció-

kat helyez el a tanár. Némi gyakorlás után

gitárkísérettel hallgatják meg újra a dalt,

õk pedig kísérik a dallamot, így részt vesz-

nek egy zenei produkció létrehozásában,

átélik az együttes zenélés örömét. 

A zenei program végén szánunk idõt

arra, hogy a gyerekek a könyvtárral és a

mesekönyvekkel is megismerkedjenek.

Szabadon válogathatnak a leporellók és 

a folyóiratok közül. Azt is megtanulják,

hogy mire jó a könyvõrzõ és hogyan hasz-

nálják. A legtöbben lázba jönnek a gondo-

lattól, hogy a megkedvelt könyveket haza

is vihetik, ha szüleikkel eljönnek hozzánk

beiratkozni.

A megzenésített versek, mondókák ha-

tására fejlõdik az óvodások ritmusérzéke,

éneklési és ritmuskészsége, nõ a szókin-

csük, fejlõdik memóriájuk, zenei ismeret-

anyaguk bõvül. A zene által a gyerekek ér-

zelmileg kiegyensúlyozottá válnak, belsõ

feszültségük feloldódik. A dalok segítségé-

vel színesebbé és változatosabbá válik ér-

zelemviláguk, és megtanulják kifejezni 

érzéseiket. 

A lezajlott foglalkozásokon az óvónõk

is aktívan részt vettek, és õk is nagyon

hasznosnak ítélték a programot a gyerekek

zenei nevelése és az olvasóvá nevelés

szempontjából egyaránt. ■

Hang és betû

✒✒    Dományi Zsuzsa

K ö z h í r r é  t é t e t i k
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Csernoviczki Éva volt a Móricz Zsigmond
Városi Könyvtár vendége 2012. november
12-én, Az én olimpiám címû rajzpályázat
eredményhirdetése alkalmából. 

A nyár legjelentõsebb sporteseménye, a
londoni olimpiai játékok sok gyermek fantá-
ziáját megmozgatta. Ennek legfõbb bizonyí-
téka a százhetven beérkezett pályamunka,
amelyet alsó és felsõ tagozatos diákok készí-
tettek. Nagyon örültünk, hogy az ország tá-
voli részérõl is küldtek be rajzokat. Fõként
mûvészeti iskolákból érkeztek munkák, így a
bodrogi és a berettyóújfalui gyermekek fest-
ményeit is megcsodálhatjuk könyvtárunk-
ban. Természetesen a tatai és a kistérségi is-
kolák is képviselték magukat a pályázaton,
valamennyi helyi tanintézmény diákjai raj-
zoltak, s még a baji Szent István Általános
Iskolából is küldtek be pályamûveket.

A pályázók bármilyen technikát alkal-
mazhattak, éltek is a sokszínû paletta lehetõ-
ségével, hiszen festett képektõl a zsírkrétával
készült rajzokig sokféle módszert láthattunk.
A gyermekek egyéni sportolókat éppúgy
megörökítettek, mint csapatversenyzõket.
Nem hiányozhat a magyar kézilabda váloga-
tottról, a hosszútávúszó Risztov Éváról ké-
szült rajz, és persze a kicsik nagy kedvence,
az öttusa része, a lovaglás sem.

A november 12-én tartott ünnepélyes
eredményhirdetést nagy érdeklõdés kísérte,
nem csak a gyermekek részérõl. Az olimpiai
48 kg-os kategóriában cselgáncsban bronz-
érmet nyert Csernoviczki Évát Márkusné
Sinkó Ildikó, könyvtárunk igazgatója kö-
szöntötte és mutatta be a lurkóknak. Éva
ámulattal csodálta a kifüggesztett alkotáso-
kat, és dicsérõ szavakkal illette a diákok
munkáit. A program folytatásában mesélt pá-
lyafutásáról, a felkészülés rejtelmeirõl, a
londoni olimpiáról. Számára nagyszerû em-
lék, hogy az olimpiai faluban nemzetek talál-
kozhattak egymással. A sporteseményen ba-
ráti kapcsolatba került a magyar sportolók-
kal, többek közt Detre Diánával, aki szörföz-
ni is megtanította. Hallhattunk arról is, ho-

gyan indult hatévesen pályafutása, mi min-
den fér bele egy napjába intenzív felkészülé-
se során. Kevés szabadidejében pedig a bará-
taival találkozik, akikkel közös programokat
szerveznek.

A gyermekek is lehetõséget kaptak a kér-
dezésre, aktívan bekapcsolódtak, faggatták a
sportolót. Õket leginkább Éva kutyusa és az
ajándékba kapott bárányka érdekelte. A kis
bárány egyébként a London nevet kapta,
mert az olimpia nyitónapján született.

Az esemény csúcspontja a pályázati díj-
átadás volt, amikor Éva szólította a pályázó-
kat és nyújtotta át az ajándékokat a helyezet-
teknek. Csernoviczki Éva mindenkinek dedi-
kált autogramkártyát, így senki nem távozott
üres kézzel. Azok a tanulók, akik a judót örö-
kítették meg rajzban, aláírást kaptak vendé-
günktõl a munkájukra. Végezetül a gyerme-
kek vastapssal köszönték meg Évának, hogy
elfogadta a meghívást, és egyben gratuláltak
az olimpián elért sikeréhez. ■

Helyezettek:

1–2. osztály: Mészáros Péter (Talentum Általános

Iskola, Tata), Németh Tirza (Jázmin utcai Tagintéz-

mény, Tata), Czinczki Viktória (Kõkúti Általános Is-

kola, Tata)

3–4. osztály: Nagy Krisztofer (Vaszary János Álta-

lános Iskola, Tata), Tasnádi Márton (Fazekas utcai

Tagintézmény, Tata), Zoltay Luca Bori (Fazekas ut-

cai Tagintézmény, Tata)

5–6. osztály: Németh Veronika (Igazgyöngy Mûvé-

szeti Isk., Berettyóújfalu), Kiss Alexandra (Fazekas

utcai Tagintézmény, Tata), Savanyu Péter (Fazekas

utcai Tagintézmény, Tata)

Különdíjat nyert:

Varga Luca (Kõkúti Általános Iskola, Tata)

Rajzpályázati eredményhirdetés – olimpikonnal

✒✒    Goldschmidt Éva



A Magyar Könyvtárosok Egyesülete
Veszprém Megyei Szervezete minden év-
ben szervez tagjai számára kirándulást.
Négy napba beleférnek a szakmai tapasz-
talatok éppúgy, mint a történelmi és 
természeti értékek felfedezése. Idén
Passauban, Veszprém testvérvárosában
voltunk (augusztus 21. és 23. között), és
onnan kalandoztunk a környékre.

Utunk elsõ állomása Schallaburg vára
és reneszánsz kastélya volt, benne az
arany Bizánc témájú kiállítással. A ti-
zenkilenc terembõl álló szemkápráztató
kiállításon még Veszprém megyei lelete-
ket is sikerült találnunk az avar kort be-
mutató tárlóban. A terrakotta szobrokkal
és címerekkel körbevett belsõ udvar és
loggia lenyûgözõ látványt nyújtott. So-
kunkban felötlött, lehet-e ennyi szépsé-
get fokozni utunk további részében.

Lehetett.
Passau csodás fekvésû város a három

folyó (Duna, Inn, Ilz) találkozásánál.
Körbehajóztuk a várost, megnéztük felül-
rõl, a Veste Oberhausról a különbözõ 
színû vizek összefolyását, keveredését.
Látogatást tettünk a Passaui Állami

Könyvtárban, ahol egy mûemlék épület
befedett udvarából alakították ki a
könyvtár modern olvasótermét. Régi
könyvgyûjteménye, kiállított tárgyai
szakmai érdekességet jelentettek. 
A könyvtár egyik munkatársa, Hubert
Lang, és már nyugdíjban lévõ kolléganõ-
je, Herta Schropp fogadott bennünket.
Találkoztunk a passaui látogatásunk
programjának összeállításában segítõ
Amanda Dropallával, a Passau-Veszp-
rém Baráti Kör (Deutsch-Ungarische
Freundeskreis Passau-Veszprém) elnöké-
vel, aranyfõkötõs tagjával is. Felkerestük
a niedernburgi kolostor templomában 
Gizella királyné kápolnáját. Hangulatos
történelmi emlékezést és egy szép verset
hallgattunk meg, majd a Himnusz elének-
lése után megkoszorúztuk boldog Gizella
üvegkoporsóban látható ereklyéjét.
Örömmel tapasztaltuk, hogy sok magyar
látogató keresi fel a néhai magyar király-
né sírját.

Rengeteg élményt szereztünk még a
városban: hangversenyt hallgattunk Eu-
rópa legnagyobb orgonáján a csodás
Stephan-dómban, szebbnél szebb mester-
mûveket láttunk az üvegmúzeumban. 
A város történeti múzeuma nemcsak gaz-
dagságával, hanem különleges, modern
installációival is megragadott bennünket.
Közben rendületlenül jártuk a város zeg-
zugos utcáit, lépcsõit – úgy tûnt, mindig
csak emelkednek. A dóm és a városháza
tornyai biztos támpontot jelentettek a tá-
jékozódásban. Estefelé kiültünk egy Du-
nára nézõ vendéglátóhely teraszára, és
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A kalandozó magyarok és Gizella királyné nyomában

✒✒    Balogh Ferencné

K ü l h o n b ó l  j e l e n t j ü k



megkóstoltuk a helyi ételeket és finom
söröket.

Még ezt is lehetett fokozni. Harmad-
nap Regensburgba látogattunk. A volt só-
házban kialakított Világörökségi Látoga-
tóközpontból kiindulva elõször a közel
ezeréves kõhidat csodáltuk meg (némi-
képp a debreceni kilenclyukú hídra emlé-
keztet), amely hosszú ideig az egyetlen
állandó átkelõ volt a Dunán. Ez is elõse-
gítette Regensburg kereskedõi pozícióját,
gazdagságát. A város egekbe szökõ, góti-
kus katedrálisában a szem és a lélek egy-
ként fölfelé, az égre tekintett. Meglepõd-
tünk a csúcsívek közé felfüggesztett, 
modern orgonán, mely azonban jól meg-
fért a mûemléki jelleggel. Idõutazásban
volt részünk: csodásan rendben tartott,
felújított középkori épületek, színház,
sok-sok templom, régi és új városháza, 
a Thurn und Taxis-kastély és körülötte a
park, mindez nyüzsgõ sokasággal. Felke-
restük a csillagász Kepler két lakóházát,
kigyalogoltunk arra a helyre, ahol Lehel
vezért és társait kivégezték az egyik utol-
só kalandozás során. Elgondolkodtunk,
és némiképp irigykedtünk: amíg Magyar-
ország a tatár, majd a török pusztítását
szenvedte el és fogta fel, addig tõlünk
nyugatabbra épségben megmaradhattak a
középkori városok és mûemlékek. 

Senki sem hagyta ki a „történelmi
kolbászsütödét”, amely a csepp mûemlék
épületbõl ontotta a káposztával körített
sült, fehér kolbászokat és a jóféle söröket
a szabadba kihelyezett asztalok és padok
sûrûn cserélõdõ vándorainak.

Hazafelé betértünk a weltenburgi ko-
lostorba, mely visszafogott, szép barokk
templomáról és ezeréves sörfõzdéjérõl
híres. Természetesen mintát vettünk, és
hoztunk haza családtagjainknak is. Nem

volt kisebb élmény a melki apátság sem,
mely a Dunáról és az autóútról egyaránt
lenyûgözõ, hívogató látvány. Hatalmas
építménye, temploma, kiállításai, régi
könyvtára méltán teszik híressé. Angol-
park, rózsaliget veszi körül, és a barokk
kerti pavilonban kávéház és cukrászda
nyújt hangulatos pihenést a fáradt turis-
táknak. Utunk során meglátogattuk még
Kelsheimben a Szabadság Csarnokát, és
épp csak átfutottunk St. Pölten belvá-
rosán. 

A sok élmény, a kellemes utazási kö-
rülmények, a jó ellátás hangulatteremtõ,
közösségerõsítõ volt, és elfeledtette a
hétköznapok gondjait. Mindegyikünknek
feltûnt az emberek nyugodtsága, a váro-
sok tisztasága, gondozottsága. A kapott
soknyelvû tájékoztatók, propaganda-
anyagok mellett rengeteg fényképet is
készítettünk emlékeztetõnek. Az út során
szerzett ismereteinkrõl vidám totó ki-
töltésével adtunk számot. Köszönettel
tartozunk Pardiné Mórocz Magdának,
egyesületünk titkárának az út megszerve-
zéséért, és Praznovszky Mihálynak a sok
ismeretért és hangulatos megemléke-
zésért. ■
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Az önálló fennállásának tizenötödik év-
fordulóját ünneplõ Könyvtárostanárok
Egyesülete az iskolai könyvtárak nem-
zetközi hónapja zárásaként rendezte meg
õszi szakmai napját és tisztségmegújító
közgyûlését az OFI Pedagógiai Könyvtár
és Múzeum dísztermében 2012. novem-
ber 7-én.

Tradíció és változás – e két fogalom
köré épült a nagyszabású rendezvény. 

Tradíció, hogy az egyesület az iskolai
könyvtárak nemzetközi hónapja alkalmá-
ból, az Iskolai Könyvtárak Nemzetközi
Szervezete (IASL) felhívásához csatla-

kozva, arra buzdítja a könyvtárosta-
nárokat, hogy programjaikkal széles kör-
ben hívják fel a figyelmet az iskolai
könyvtárak sikereire, lehetõségeire,
problémáira. Ugyanakkor ez alkalomból
az egyesület minden évben országos pá-
lyázatot ír ki. 2012-ben a Csimota Kiadó-
val együttmûködve Kalandok az iskolai
könyvtárban címmel papírszínházi pá-
lyázat meghirdetésére került sor diákok
számára, amelynek eredményhirdetése,
díjátadása és a gyõztes pályamû bemuta-

tása a szakmai nap elsõ, örömteli napi-
rendi pontja volt. A következõ eredmé-
nyek születtek:

1. helyezettek lettek az ELTE Gya-
korló Általános Iskola és Középiskola
(Budapest) tanulói Lázárné Szanádi Csil-
la könyvtárostanár vezetésével, Kata és a
lógusok címû munkájukkal,

2. helyezettek lettek a Pécsi Tudo-
mányegyetem Deák Ferenc Gyakorló
Gimnázium és Általános Iskola diákjai
Nyirõ Gizella könyvtárostanár irányításá-
val, Éjjel a könyvtárban címû pályamû-
vükkel,

I s k o l a i  k ö n y v t á r a k
Iskolai könyvtár változó jogi környezetben

✒✒    Cs. Bogyó Katalin
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3. helyezett a szegedi Rókusi Általá-
nos Iskola lett, a Németh Szilvia
könyvtárostanár segítségével elkészített
pályázatuk címe: A rejtély.

A pályamûveket a helyszínen is meg
lehetett tekinteni, valamint elérhetõk a
KTE honapján: http://www.ktep.hu
/_2012papirszh_palyazok. 

A hagyományok sorába tartozik,
hogy az õszi szakmai napon nyújtjuk át
ünnepélyes keretek között a KTE-
emlékérmeket négy kategóriában a ki-
emelkedõ teljesítményt nyújtó kollégá-
inknak. A 2012. év díjazottjai:

• Életmûdíj: Tanczerné Jakus Emõke
Emília nyugdíjas könyvtárostanár, Tata-
bánya;

• A könyvtárostanári hivatásért:
Rónyai Tünde, Árpád Gimnázium, Buda-
pest;

• Az egyesületért: Horváthné Szandi
Ágnes, NyME Bolyai János Általános Is-
kola és Gimnázium, Szombathely;

• Az év ígéretes könyvtárostanára:
Murányi Adrienn, Veres Pálné Gimnázi-
um, Budapest.

Hagyomány és egyben változás is,
hogy négyévente az egyesület új elnöksé-
get választ, ugyanakkor beszámoltatja a
leköszönõ elnökséget az elvégzett mun-
kájáról. A szakmai nap így tisztségmeg-
újító közgyûlésként folytatódott tovább,
elõször Szakmári Klára elnök, majd Petri
Ágnes gazdálkodási felelõs, végül Eigner
Judit ellenõrzõbizottsági elnök beszámo-
lójával. Ugyancsak ekkor tett javaslatot
az elnökség a 2013. évi tagdíj mértékére,
mely szerint nem változna az éves tagdíj
összege. A beszámolókat és a javaslatot a
tagság elfogadta. Mindezek után került
sor a titkos szavazással történõ válasz-
tásra.

A választás eredményeképpen a kö-
vetkezõ kollégák nyerték el a tagság bi-
zalmát a következõ négy esztendõre:

Szakmári Klára (elnök), Eigner Judit
(titkár), Dömsödy Andrea (alelnök),
Donkó Erika (gazdálkodási felelõs), 
P. Szabó Melinda (pályázati felelõs), 
Cs. Bogyó Katalin (a tagnyilvántartás fele-
lõse), Rónyai Tünde (irattár és archívum
felelõse), Kámán Veronika (nemzetközi
kapcsolatok) és Nyirõ Gizella (kommuni-
kációs vezetõ), Petri Ágnes (az ellenõrzõ
bizottság elnöke), Horváthné Szandi Ág-
nes és Zseli Klára (az ellenõrzõ bizottság
tagjai). Az új elnökségi tagok bemutatko-
zása elérhetõ a KTE honlapjáról:
http://www.ktep.hu/jeloltek2012. 

Elmondhatjuk, hogy immár ugyan-
csak hagyomány a Kis KTE Könyvek so-
rozat megjelentetése, amelyhez a Nem-
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zeti Kulturális Alap nyújtott támogatást a
Könyvtárostanárok Egyesülete számára.
A sorozat legutóbbi, ötödik és hatodik
kötetét a szakmai napon kapták kézhez a
KTE tagjai, és ekkor került sor a kötetek
bemutatására is. 

A Kis KTE Könyvek ötödik kötete az
Útmutató a gyakorlóiskolák könyvtárai-
nak szolgáltatásfejlesztéséhez címet 
kapta, szerzõi Cs. Bogyó Katalin, Dán
Krisztina és Dömsödy Andrea. A kötetet
Cs. Bogyó Katalin társszerzõ mutatta be
a könyvtárostanárok közösségének, ki-
emelve, hogy a gyakorlóiskolai könyvtá-
rakra nagy feladat hárul a mindenkori is-
kolai könyvtárügy és a pedagógusok
könyvtár-pedagógiai módszertani kultú-
rájának megújítása területén. Ugyanak-
kor a kötet arra törekszik, hogy a gyakor-
lóiskolai mellett az iskolai könyvtárakkal 

kapcsolatos általános jellemzõket, elvá-
rásokat is kiemelje, hogy ezzel egyrészt
jól láthatóvá váljon e sajátos iskolai
könyvtártípus mássága, másrészt más is-
kolák, iskolai könyvtárosok számára is
útmutatóul szolgálhasson. Különösen in-
dokolt ez az útmutató szerep azért is,
mert az elvárásokat, feladatokat összeg-
zõ, rendszerezõ kötet már tíz éve nem je-
lent meg. A szerzõk célja az volt, hogy a
kötetben áttekintsék a gyakorlóiskolai
könyvtári specialitásokat, összefoglalják
azokat a szakmai elvárásokat, amelyek
egy sokszereplõs szakmai párbeszéd
alapját képezhetik; s mindezt úgy tegyék,
hogy kötetük a nem gyakorlóiskolai
könyvtárostanárok számára is útmutatóul
szolgáljon.

Kis KTE Könyvek hatodik kötetét a
szerzõ, Balogh Mihály ajánlotta a kollé-
gák figyelmébe. A magyar könyvtárosta-
nárok egyesületi élete 1986-tól 2012-ig
címû kötet annak tiszteletére jelent meg,
hogy tizentö éve önálló egyesületként
megalakult a Könyvtárostanárok Egyesü-
lete, mely a Magyar Könyvtárosok Egye-
sülete Iskolai Könyvtári Szekciójaként
mûködött 1986 óta. A kötet egyik legfon-
tosabb tanulsága, hogy egyesületi célja-
ink megvalósításához nem elegendõ az
ezek eléréséhez szükséges teendõk meg-
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határozása, kell hozzá a múlt ismerete is.
Egyrészt a tapasztalatok birtokában elke-
rülhetjük a hibás döntéseket, de ami még
fontosabb: erõt meríthetünk belõle. A kö-
tet az 1986-os szekcióvá alakulás elõz-
ményeitõl napjainkig sorolja fel a legfon-
tosabb állomásokat, kiegészítve a tagság

statisztikai adataival, névsorával, a kitün-
tetett kollégák felsorolásával, az egyesü-
let alapdokumentumaival (alapszabály,
ügyrend), a könyvtárostanári hivatás eti-
kai alapelveivel, az egyesületi kiadvá-
nyok és egyesületi publikációk bibliográ-
fiájával.

A változást azok a – fõként a közok-
tatást érintõ – jogszabályi változások je-
lentették, amelyekrõl elsõként Szakmári
Klára, a KTE újraválasztott elnöke szólt
A köznevelési törvény iskolai könyvtári
vonatkozásai címû elõadásában. A 2012.
szeptember 1-jétõl hatályba lépett 
A nemzeti köznevelésrõl szóló 2011. évi
CXC. törvény (Nkt.), valamint az annak
módosításáról rendelkezõ 2012. évi
CXXIV. törvény értelemszerûen a közok-
tatás egészére, így az iskolai könyvtárak-
ra, könyvtárostanárokra is vonatkozik,
ezért alapos ismerete valamennyi könyv-
tárostanár számára elemi érdek. Az
elnökasszony végigvette mindazokat a
rendelkezéseket, amelyek közvetve vagy
közvetlenül érintik az iskolai könyvtára-
kat, mint például az intézményi doku-

mentumokban való megjelenés, a tartal-
mi szabályozás, az alkalmazás feltételei,
a könyvtárostanár munkaideje, munka-
köri leírása, a szakmai munkaközösségek
kérdése, a szakfelügyeleti és szakértõi el-
lenõrzés. 

Ugyancsak a változásokról szólt Tóth
Viktória az A 20/2012-es EMMI rendelet
és az iskola könyvtár címû elõadásában
(20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a
nevelési-oktatási intézmények mûködé-
sérõl és a köznevelési intézmények név-
használatáról). A rendelet szabályozza
többek között az iskolai könyvtár definí-
cióját, fenntartását, az alapkövetelmé-
nyeket, a felszereltséget, a fejlesztését,
nyilvántartását, alap- és kiegészítõ fel-
adatait. Az iskolai könyvtáraknak e ren-
delet szellemében felül kell vizsgálniuk a
szervezeti és mûködési szabályzatukat a
hozzá tartozó mellékletekkel együtt,
majd az új kerettantervek alapján el kell
készíteniük a könyvtár-pedagógiai prog-
ramjukat.

A szakmai nap utolsó órájában cso-
portmunkára került sor három témakör-
ben: az iskolai könyvtár szmsz-e, az isko-
lai könyvtár mellékletei, különös tekin-
tettel a tankönyvtári szabályzatra, vala-
mint a könyvtár-pedagógiai program. 
A csoportok résztvevõi útmutatást, taná-
csokat kaptak a dokumentumok elkészí-
téséhez. A nap a csoportokban végzett
munka beszámolóival zárult. ■
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Minden kedves olvasónknak boldog
karácsonyi ünnepeket 

és sikerekben gazdag új évet kívánunk!
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Balogh Ferencné 
MKE Veszprém Megyei Szervezete, Veszprém

Bedekovityné Pál Magdolna 
Béri Balogh Ádám Mûvelõdési Ház és Könyvtár, Fadd

Cs. Bogyó Katalin
SZTE Juhász Gyula Gyakorló Általános Iskola, Szeged

Dományi Zsuzsa
Móricz Zsigmond Városi Könyvtár, Tata

Goldschmidt Éva
Móricz Zsigmond Városi Könyvtár, Tata

Hoffmann Antalné 
Nagymányoki Könyvtár-Teleház, Nagymányok

Kálóczi Katalin 
Egyetemi Könyvtár, Budapest

Kiszl Péter
ELTE BTK KITI, Budapest

Krász Ernõné 
Kakasd Községi könyvtára

Lõcser Edit 
Balatoni Regionális Történeti Kutatóintézet Könyvtár, Siófok

Matisz Nóra 
Solymár Imre Városi Könyvtár, Bonyhád

Németh Judit
Illyés Gyula Megyei Könyvtár, Szekszárd

Pap Zsuzsanna 
József Attila Megyei Könyvtár, Tatabánya 

Raffainé Kókány Judit 
Berze-Nagy Ilona Városi Könyvtár, Dunaföldvár

Sági Lajosné 
Keresztély Gyula Városi Könyvtár, Bátaszék

Szalai Nikolett 
Községi könyvtár, Bölcske

Vácziné Horváth Anikó 
Városi Könyvtár, Simontornya

Decemberi lapszámunk szerzõi
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