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Mûhely
A zenei gyûjtemények aktuális helyzete Magyarországon*
✒ Gulyásné Somogyi Klára

Zenei könyvtárosként kell a zenei könyvtárak jelenlegi helyzetérõl beszélnem –
belülrõl látván a helyzetet, éppen ezért
talán szubjektívabb, elfogultabb leszek.
Ugyanakkor az MKE Zenei Szervezetének tagjaként szerzett tapasztalatok alapján megpróbálom áttekinteni területünk
minél nagyobb részét, és átfogó képet adni róla. Ez a kép igen színes: sok vonzó
és lelkes személyiség, valamint a hozzájuk kapcsolódó könyvtárak, gyûjtemények együttese alkotja, telve örömökkel,
szomorúságokkal, gondokkal, új és újabb
harcokkal, apróbb, nagyobb sikerekkel.
Valószínûnek tartom, hogy ennek a
képnek az elemeit sokan ismerik, hiszen
benne élnek, mondandóm egy kicsit
összegezni szeretne, mondhatnám: egy
pillanatnyi megállással valamiféle panorámaképet adni. Panorámát olyan értelemben is, hogy sok minden tetszik abban, ami elõttünk áll, de tudjuk – vagy
tudni véljük –, hogyan lehetne még szebbé tenni, hol vannak a javítandó, gyenge
pontok.
Adataink szerint Grimm Vince zenemûkereskedõ és -kiadó 1832-ben bõvítette az elõzõ évben megnyitott üzletét. Ez
többek között egy elõnyös feltételekkel
megnyitandó zenei kölcsönzõ létesítését
* A Fõvárosi Szabó Ervin Kömyvtár Zenei
Gyûjteményének ötvenéves évfordulójára rendezett, A zenei gyûjtemények fejlesztésének új
útjai címû konferencián elhangzott elõadás
szerkesztett változata.
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is jelentette. Naponta lehetett cserélni a
friss zenei kiadványokat. Grimm a díjat
a terjedelem alapján állapította meg: tíz-,
illetve húszívenként számolta az összeget. A nagyobb terjedelmû zenemûveknél a kotta teljes árát is elkérte,
biztosítékként. A katalógus 4651 tételt
tartalmazott. Érdekes, apró betûvel szedett megjegyzéssel zárul a feltételek felsorolása: a megrongálódott vagy erõsen
beszennyezõdött anyagot nem veszi viszsza, azt meg kell vennie a kölcsönzõnek.
Csak érdekességként jegyzem meg, hogy
Pogány György – a Könyvtáros címû folyóiratban megjelent tanulmánya1 szerint
– a katalógust elveszettként, csak Isoz
Kálmán egyik írásából ismerte. Néhány
éve azonban a saját könyvtárunkban
(Liszt Ferenc Zenemûvészeti Egyetem
Kutatókönyvtára), felfedeztem egy példányát.2
Ez az 1832-bõl származó adat igen érdekes számunkra, mert a nyilvános, bárki
számára elérhetõ gyûjtemények egyik
hazai elõdjérõl tanúskodik. Zenemûvek
használatra szánt gyûjteményeirõl ezt
megelõzõen, már a XVI. századtól kezdve is beszélhetünk, de ezek hozzáférhetõ-

1

Pogány Gy.: A magyar zenei bibliográfia kialakulása : Történeti vázlat. In: Könyvtáros. 1985.
8. sz. (35. évf.) 487. p.
2 Catalog der Musikalien-Leih-Anstalt in Pesth,
Waitzner-Gasse, beim goldenen Elephanten im
1-ten Stock. [s.l,n, a.] Jelzete: RK 6778
3

sége igen korlátozott volt. Valójában a
helyhez, intézményhez, személyhez kötött, élõ gyakorlat céljait szolgálták. Elsõsorban a fõúri, fejedelmi, illetve egyházi gyûjteményekre gondolhatunk ezen
a ponton. A XIX. századtól kezdõdõen
már egyre gyakrabban említhetünk iskolai – zeneiskolai – könyvtárakat: Nemzeti Zenede, Zeneakadémia, továbbá Kolozsvár, Szeged és más városok XIX. században alakult és máig is élõ gyûjteményeit. Mindazt az utat, amelyet a zenei
könyvtárak, gyûjtemények megtettek,
sajnos most nem tudjuk áttekinteni, itt
csak annyit szerettem volna jelezni, hogy
a gyûjteményeink jelentõs része természetszerûen múltbeli gyökerekkel és kapcsolatokkal bír.
Skaliczki Judit a Kovács Máté-emlékkönyvben megjelent tanulmányában utal
olyan, az 1950-es években megjelent cikkekre, amelyek a közmûvelõdési zenei
könyvtárak létrehozását sürgetik a
4

könyvtári hálózaton belül. Ezek közül
idézi Pethes Ivánt, aki 1958-ban így értékelte a helyzetet: „Nincs Magyarországon olyan zenemûtár vagy könyvtár,
amely megnyugtató módon elégíthetné ki
a széles körben fellépõ zenemû és hanglemez kölcsönzési igényeket […] A fõváros közmûvelõdési könyvtárának szerepét
a Szabó Ervin Könyvtár tölti be. Az újonnan létesítendõ zenemûkölcsönzõ elsõsorban közmûvelõdési feladatot kapna e
könyvtár keretében.”3 Így kézenfekvõ is
volt, hogy 1964-ben ebben a könyvtárban
jött létre a nyilvános zenei gyûjteményeknek az a formája, amely – talán
mondhatjuk így – mintául szolgált késõbb az ország más könyvtáraiban hasonló célú részlegek létrehozásához és mûködéséhez. Megjegyzésként azonban
hozzá kell tennem, hogy az Állami Gorkij Könyvtár Zenemûtára már 1961-ben
megalakult, de a kezdetben igen speciális
gyûjtõkör – az orosz és a szovjet zene alkotásai – csak késõbb szélesedett ki úgy,
hogy lehetõvé tette az általános érdeklõdést és használatot.4 Mindenesetre már
1964-ben Békéscsabán is létrejött egy, elsõsorban hanglemezeket szolgáltató
gyûjtemény. A következõ bõ évtizedben
sorra szervezõdtek az ország megyei és
nagyobb városi könyvtáraiban a zenei
dokumentumokat szisztematikusan gyûjtõ és egyre szakszerûbben szolgáltató zenei részlegek. Így 1981-ben, amikor a

3 Skaliczki

J.: Zene és könyvtár. (A zenei könyvtárak kialakulása). In: Kovács Máté emlékkönyv.
Szerk.: Szelle Béla. Bp.: MKE, 1983. 147. p.
4 i.m. 148. p.
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Zenei Könyvtárak Nemzetközi Szövetsége Budapesten rendezte éves konferenciáját, Kecskeméti István több szempontú
megközelítésben számolhatott be az
itthoni zenei gyûjtemények sokféleségérõl.5 Az elõadás és annak írásos
változata felölel minden olyan gyûjteménytípust, amelyben valamilyen zenei
dokumentumot õriznek, így kapcsolódva
a zenetörténeti kutatásokhoz, oktatási intézményekhez, illetve egyéb tudományos
célú gyûjteményekhez. Egyfajta egyensúlyt tükröz: sokféle terület, igény és lehetõség egymás mellett élõ együttesét.
Ha a mai helyzetet nézzük, az alapok
nagyon hasonlók: az intézménytípusok, a
gyûjtemény célja, olvasói köre stb., de
ezen belül a megvalósulás módja, a mûködési feltételek igen sokban változtak.
A teljesség igénye nélkül szeretnék utalni arra, hogy más – többszörösen is – a
jogszabályi környezet, a fenntartói hozzáállás, változtak az olvasók általános
elvárásai, a zenéhez való viszonyuk, a
hordozók fajtái és kezelésük. A mai életünkben általános a zenei produkciók
„fogyasztása.” A sokaknál szinte állandóan hangzó zene, a mûfaji sokféleség talán
egy kicsit elfedi, mintegy második sorba
utasítja a zenének azt a különleges hatását, amely által a lélek egy kicsit magára
talál.

Ha a könyvtárak helyzetét nézzük, elidõzhetünk egy kicsit annál a kérdésnél,
mit is nevezünk, nevezhetünk ma zenei
könyvtárnak. Azt tapasztaljuk ugyanis,
hogy – és itt elsõ sorban a közmûvelõdési intézményekre gondolok – nagyon sok
„médiatár” található a könyvtárakban, és
kevés a „zenei gyûjtemény” vagy hasonló, a zenét kifejezetten megjelölõ forma.
A kérdés nem mai keletû, hiszen a hasonló jellegû könyvtári gyûjtemények, részlegek neve korábban „fonotéka” volt,
amelynek gyûjtõkörébe nemcsak zenei
dokumentumok tartoztak. Pethes Iván
1970-ben megjelent Fonotéka címû füzetében olvassuk az ezzel kapcsolatos véleményét, miszerint ezen gyûjteményekbe
sorolhatók azok a hangfelvételek, amelyek „mûvészeti felvételek – zenemûvek
vagy szépirodalmi mûvek, ismeretterjesztõ, illetve egyéb felvételek”.6 A részletesebb felsorolásban szó esik a nyelvleckékrõl és a hangoskönyvekrõl is.
Láthatjuk, hogy – teljesen természetes
módon – a zenei gyûjtés összekapcsolódott más hangzó anyagot tartalmazó felvételekkel. A szempont így nemcsak tartalmi, hanem formai, az eszközhöz is
kapcsolódó. Ezzel a lépéssel, az akkoriban divatos kifejezéssel élve, a „nem hagyományos” dokumentumok egy helyre
kerültek a könyvtárban. A domináns tematika azonban a zene volt.

5

Kecskeméti I.: Zenei könyvtárak és archívumok
Magyarországon. In: Magyar Zene 1981. december (XXII. évf. 4. sz.) 346–358. p.
6 Pethes I.: A fonotéka. Bp.: NPI, 1970. 25. p.
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A gyûjtésben a tárgyi megjelenésbõl
származó eszközszerûséget hangsúlyozzák a mai médiatárak is, azzal a nagyon
fontos különbséggel, hogy a zenei és
nem zenei anyag aránya jelentõsen megváltozott. Az elõbbiekhez csatlakozott
többek között a sokféle nyelvi anyag és a
film is. A „zenei részleg” fogalma kibõvült, illetve átalakult, a „hang” mellett a
filmek megjelenésével a „kép” is a gyûjtés szempontja, adott esetben középpontja lett.
Ha megnézzük a hangzó zenei anyag
belsõ arányait, ott is jelentõs módosulást
tapasztalunk. Pethes az említett füzetben
ezt írja – tanácsolja: „A hanglemeztárosok régebben sokat vitatkoztak azon,
hogy a komoly zenei mûfaj mellett beszerezzék-e a könnyebb mûfajú kompozíciókat vagy sem. A kérdésre adott válaszok –
következésképpen az igények – roppant
heterogének. Mindenesetre óvakodjunk a
fonotéka anyagának »felhígításától«.”7
Anélkül, hogy részleteiben most kitérnék
erre, látjuk, hogy itt nagyon sokat változott a szemlélet, nem csekély mértékben
az olvasói, fenntartói elvárások miatt.
A klasszikus – könnyûzene, jó zene vagy
rossz zene, idõtálló – efemer kategóriák
csak részben fedik az irányokat, mûfajokat, használatuk differenciálást igényel.
Céltudatosság, elhatározottság, széles lá6

tókör, zenei ismeretek, az olvasói igények felmérése szükséges a döntéshez.
Mindezt befolyásolja maga a könyvtáros
személye is – errõl egy kicsit késõbb szólok még. Ugyanakkor egy másik irányú
bõvülés is figyelemre méltó: a népzene
növekvõ elfogadottsága és ismertsége,
jelentõs kapcsolatban a világzene megjelenésével. A kortárs komolyzene a
könyvtárakon keresztül is nehezen jut el
a közönséghez.
Az eddigiekben az eszköz és tartalom
viszonyával, meghatározó szerepével
foglalkoztunk. Ha azonban az eszközszerûséggel szemben a zenei gyûjtemény fogalmát egyértelmûen a tartalmi oldal
felõl közelítjük meg, láthatjuk, hogy jóval kisebb számban léteznek olyan gyûjtemények, ahol az erõs zenei tematikán
belül a hangzó és a képi dokumentumok
mellett a kotta, illetve a zenei szakirodalom is jelentõs szerepet játszik, így bõvítve ki a zenei könyvtár fogalmát. A kotta
gyûjtése a gyakorlati zenéléssel, zeneoktatással és zenetudománnyal vagy zenetörténettel „hivatalból” foglalkozó
szakmai intézményeken túl csak néhány
nagyobb közmûvelõdési könyvtárban
cél. Ennek okai összetettebbek annál,
hogy itt elemezhetnénk, talán a zeneoktatás, a zenei írásbeliség ismeretének viszszaszorulása lehet egy szempont. Az,
hogy a tanulás mint hosszan tartó, akár
erõfeszítésekkel, lemondással járó tevékenység – és a zenetanulás tudjuk, ilyen
– sokak számára nem vonzó abban a közfelfogásban, amely szerint néhány hét
alatt bárkibõl lehet ünnepelt „hang” vagy
„megasztár”.

7 i.m. 26. p.
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Egy érdekes dolgot szeretnék még
megemlíteni: ahol megmarad az ilyen típusú „zenei gyûjtemény”, ott külön is
létrejöhet, mûködhet médiatár a más jellegû tartalmak gyûjtésére, vagy akár –
mint ahogy a Szabó Ervin Könyvtárban
is – a fiókkönyvtárakban is lehet zenei
hangzó dokumentumokat kölcsönözni.
A könyvtár zenei gyûjteménye azonban
megõrzi – és éppen ebben a kontrasztban
láthatjuk, hogy meg is kell õriznie – azt a
sajátos szerepét, amely nemcsak a hangzó zenei dokumentumok kölcsönzésébõl áll.
Itt most nem részletezhetjük jobban a
gyûjtõkör egyes területeit, illetve a dokumentumtípusokat. Annyit jegyeznék
meg, hogy Kecskeméti István az említett
tanulmányában tizenegyféle típust sorol
fel, a zenemûvek kézirataitól a zenei vonatkozású dokumentumokat tartalmazó
mikrokártyákig, üveglemezekig. Kiegészítésként fontos hozzátennünk mai digitális „létmódunk” formai és tartalmi lehetõségeit.
A közmûvelõdési könyvtári rendszer szervezeti változásai érintik a zenei
gyûjteményeket is. Az összevont, többfunkciós intézményekben igen erõs érdekérvényesítõ képességre és készségre
is szükség van, mert sokszor fenyeget az
a veszély, hogy az átszervezés során sérülnek a gyûjteményi érdekek. Ahol erõs
hagyományai vannak a többféle dokumentumtípust és szakszerû feldolgozást,
szolgáltatást biztosító zenei gyûjteményeknek, ott persze nagyobb az esély az
önállóságra a nagy egészen belül. Több
megyei könyvtárnál láthatjuk ezt, vannak
azonban olyan helyek is, ahol – legalábbis a mai helyzet szerint – nem sikerült
maradéktalanul megõrizni ezt a státust.
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Van még egy, talán nem annyira jelentõs,
de úgy érzem, megemlíthetõ nézõpontja
is ennek a jelenségnek. Megfigyelhetjük,
hogy zömmel az elmúlt néhány évben
mentek nyugdíjba azok a kollégák, akik
részt vettek az elsõ zenei gyûjtemények
létrehozásában vagy nagyon hamar bekapcsolódtak ebbe a munkába. Ily módon a generációváltás sikeressége is szerepet játszhat ebben a folyamatban.
Mindez szorosan kapcsolódik ahhoz az
elképzeléshez, amely az adott kisebb
vagy nagyobb közösség könyvtáráról a
fenntartóban, illetve az intézmény vezetésében él. Így például a zenei terület
a mûvészeti tájékoztatás részeként is mûködhet, erre akad példa.
A kifejezett zenei – oktatási, tudományos vagy elsõsorban hivatásos együttesekhez, intézményekhez köthetõ –
könyvtárak helyzete, munkája egyrészt
erõsen kapcsolódik a sok helyen meglévõ
tradícióhoz, másrészt befolyásolja õket is
mindaz az új, ami korunkra jellemzõ. Itt
csak utalok a kormányzati döntésekhez
kapcsolódó állományáthelyezési, feladatbõvülési vagy más, nem zenei profilú
szervezettel való összevonási törekvésekre és tendenciákra. De beszélhetünk
újabb alapításokról vagy megújult, kibõvült intézményekrõl, mint a Hagyományok Háza vagy a BMC (Budapest

7

Music Center) gyûjteménye. Meg kell
említenünk az idõközben magánkézbe
került Hungaroton Archívumot is.
Szeretnék néhány mondat erejéig kitérni a zeneiskolai könyvtárakra is. Úgy
tapasztaltam, hogy ez egy kicsit különleges, egyedi terület. Mint egy adott iskolához tartozó lehetõség vagy valós
gyûjtemény, nehezen megközelíthetõ, a
nyilvánosság számára természetesen elérhetetlen. Éppen emiatt sérülékeny is:
talán a legerõsebben van kitéve a helyi
adottságoknak, lehetõségeknek, szándékoknak. A források bizonytalanok, a beszerzett anyagok ugyanakkor sokszor
nem kapják meg azt a rendezettséget és
szervezettséget, amire tanárnak, diáknak
egyaránt szüksége lenne.

Mindezek a szervezeti – intézményi
kérdések igazából nem érdeklik az olvasót: õ szeretne hozzájutni a keresett
dokumentumhoz, információhoz, tudáshoz. Tudjuk, a kölcsönzés – ahol létezõ
szolgáltatás – ma már nem egyedüli prioritása a könyvtáraknak a zenei dokumentumok területén sem. Az internetes tartalmak, illetve letöltések – mind a kotta,
mind a hangzó zene területén – nagy
„konkurenciát” jelentenek. A hiteles zenei vonatkozás, az adatok rendezettsége,
a minõség igénye azonban lehetõséget ad
és kell is adnia arra, hogy például a kotta
8

megfelelõ információtartalma, hitelessége, az adatok valódisága, illetve a felvétel és elõadás zenei szakmai szempontjai,
nem utolsósorban a jogi vonatkozások is,
megfelelõen érvényesülhessenek a könyvtárosi közremûködés és útmutatás során.
Ez a minõségi igény megjelenik a
könyvtár funkciójának általánosabb értelmezésével és egyben bõvülésével: úgy
áll elõttünk mint közösségi tér, mint
olyan intézmény, amely az életünk sokféle vonatkozásával áll kapcsolatban. Itt ismét kell egy kis különbséget tennünk az
egyes könyvtártípusok között, de mint
látjuk, az így értett közmûvelõdési funkció szinte minden könyvtártípusnál
nagyobb jelentõségre tesz szert, mint korábban. Ez az újfajta látásmód, az olvasók másféle megszólítása jelenik meg a
különféle, a könyvtárban megvalósuló
rendezvényekben, elõadásokon, kiállításokon; a zenei területen jellemzõen
kamarakoncerteken, zenei foglalkozásokon: kisgyerekeknek és anyukáknak
szóló alkalmakon, együtt-énekléseken,
népzenei esteken. Ezek a külön tevékenységek rengeteg energiát igényelnek,
kreativitást, ugyanakkor állandó készenlétet, aktivitást is. Nem elhanyagolható
az anyagi eszközök megléte vagy hiánya
sem, amit a pályázatok lehetõsége próbál
áthidalni.
Fontos eleme vagy inkább alapja a
szolgáltatásoknak és a róluk szóló információknak a könyvtár honlapján való
megjelenése. Igen változó, ötletgazdag
az, ahogyan a zenei dolgokról: a gyûjteményekrõl, szolgáltatásokról értesülünk.
Az újdonságlisták, a rövid ismertetõk, figyelemfelhívó képi megoldások azonnal
informálják a honlapon keresgélõt. Néhány könyvtár külön zenei blogot, hírleKönyvtári Levelezõ/ lap • 2014. június

velet mûködtet vagy más kommunikációs formában hívja kapcsolatra olvasóit.
Az elektronikus levél mint alapforma ma
már nélkülözhetetlen az aktuális és személyre szabott zenei szolgáltatásokban is.

Mindaz, amit idáig elmondtam, valamiféle összefoglalása volt annak, ahogyan én ma a zenei könyvtárakat látom.
Talán kiderült, hogy nem lehet egy kalap
alá venni õket, olyan egészként beszélni
róluk, mintha a zenei könyvtár valami
homogén dolog lenne, hiszen a többször
említett differenciáltság minden megközelítésben megmutatkozik. Egy valami,
azt hiszem, mégis közös mindannyiban: a
könyvtáros személyének fontossága. Tudom, hogy ezzel nem mondtam különösebben újat, mégis szeretnék néhány szót
szólni errõl is. Ha arra gondolunk, hogy a
zenei gyûjtemény – bármilyen intézménytípus és cél kapcsolódjék is hozzá –
igen erõsen kötõdik a könyvtáros személyéhez: elsõsorban a szakismeretéhez,
lelkesedéséhez, ügyszeretetéhez, a sokszor speciális olvasójához való viszonyához és még sorolhatnám. Mostanában
többször is kiderült, hogy még a kollégák
is kevéssé értik azt, hogy mi a csuda az a
zenei könyvtárosság. Vagy zenész, vagy
könyvtáros az ember, de a kettõ együtt?
Szerintem, és ezzel nem vagyok egyedül,
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igenis lehetséges, ami döntõ jelentõséggel bír a zenei könyvtárakra. A zene speciális szeretete bírja rá az embert, hogy
könyvtárosként közvetítõ szerepet töltsön be az olvasó és a mû között, annak
minden körülményével: zenetörténeti,
dokumentum- vagy éppen adatbázisismerettel, a dúdolt dallam felismerésével együtt. Nincs az sem kizárva, hogy
valaki a „másik” oldalról közelítsen, ott
sokszor éppen a zenei ismeretek hiánya
az, ami a tanulásra, fejlõdésre késztet.
Ezért fontos, hogy akik zenei dokumentumokkal dolgoznak, azoknak legyen zenei és könyvtárosi ismeretük is.8 A feldolgozás, tárgyi besorolás, tájékoztatás
csak ezekkel az ismeretetekkel történhet
hitelesen. Fontosnak tartom, hogy a zenei
dokumentumokkal foglalkozó kollégák a
mai változások közepette is, ha valóban
ez az õ helyük a könyvtáron belül, folyamatosan és erre a területre specializáltan
dolgozhassanak. Az egyes könyvtárak
adottságai természetesen módosíthatják
ezt, az említett változások kapcsán szó
volt róla, de a zenei ismeretek ott sem
nélkülözhetõk.
Befejezve a mondandómat, itt szeretnék visszatérni Pethes Ivánnak az elõadás elején idézett egyik mondatára:
„Nincs Magyarországon olyan zenemûtár vagy könyvtár, amely megnyugtató
módon elégíthetné ki a széles körben fellépõ [...] igényeket.” Azt gondolom, hogy
ez a „megnyugtató mód” az, ami ma is
izgat bennünket, aminek a megvalósítására törekszünk. ■

8 Ezt szeretnénk elõsegíteni a Könyvtári Intézetben már többször indított (és a tervezett folytatást
is megcélzott) zenei könyvtáros tanfolyammal.
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Napló
Küldöttközgyûlés az MKE-ben
✒ fá

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete
(MKE) május 7-én tartotta meg közhasznúsági küldöttközgyûlését az Országos
Széchényi Könyvtárban (OSZK).
A megjelent száznegyven küldöttet és
a vendégeket Bakos Klára, az MKE elnöke köszöntötte, majd a szakmát manapság nagyon is foglalkoztató témáról, a
könyvtári önértékelésrõl következett két
elõadás. Fekete Letícia, az akkor még létezett Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium szakmai tanácsadója, a CAF
(Common Assessment Framework) minõségmenedzsment modell alkalmazásának online támogatási lehetõségeirõl beszélt. Ez a közös értékelési keretrendszer
a teljes szervezeti mûködést lefedi, és
egyszerûen testre szabható az online felületen. Kilenc beavatkozási területet
vizsgál, öt adottságot és négy eredményt.
Részletes információk találhatók a mûködésérõl a https://caf.kim.gov.hu oldalon, illetve személyesen is lehet érdeklõdni a caf@kim.gov.hu címen.
Boda Gáborné Köntös Nelli, az ELTE
egyetemi tanársegéde, az ELTE Egyetemi Könyvtári Szolgálatában 2010-ben
kezdõdött önértékelés során szerzett
tapasztalatait osztotta meg a hallgatósággal. Az összegyûlt tapasztalatok mennyiségérõl némi képet kapunk, ha belegondolunk, hogy az egyetem 2007-ben
hozott döntést arról, hogy a minõségfejlesztési projektjét minden szervezeti egységre kiterjeszti, és gyakorlatilag azóta
zajlanak különféle elõkészítõ, majd megvalósítási folyamatok. 2008-ban részt
10

vettek a K21 elnevezésû könyvtári minõségfejlesztési projektben, 2009-ben létrejött az egyetemi könyvtári hálózat, és
2010-ben megkezdõdött a felkészülés az
elsõ önértékelésre. 2013-ban befejezték a
kulcsfolyamatok azonosítását, és elkészült a nem megfelelõ minõségû szolgáltatások javításának szabályzata.
Elégedettek az eredményekkel, mert
alapos és valós önismeretre tettek szert.
Úgy látják, hogy a legtöbb nehézséget az
idõ okozza, ezért is használják a kezdetektõl az ELTE e-learning felületét, és
csatlakoztak 2013-ban a CAF online
rendszeréhez. Tapasztalatuk szerint ez
utóbbiban érdemes a segítõ példák rendszerét a saját intézményhez igazítani.
Köntös Nelli úgy látja, a CAF és a
Könyvtári Közös Értékelés Keretrendszer (KKÉK) között az a lényeges különbség, hogy a KKÉK súlyozást alkalmaz az eredmények értékelésében.
A két elõadás megerõsítette a résztvevõkben azt a meggyõzõdést, hogy az önértékelésre mielõbb fel kell készülni minden könyvtárban.
Miután a közgyûlést levezetõ Kiss Gábor, az MKE alelnöke, megállapította a
határozatképességet, megkezdõdött a beszámolók sora. Bakos Klára elnök az írásos elõterjesztéshez fûzött kiegészítését
azzal kezdte, hogy kemény évet zártak,
sokat dolgozott az egyesület a megelõzõ
idõszakban. Megtörtént az új jogszabályok szerinti szervezeti átalakulás: az
MKE kereteiben már nem mûködnek további önálló jogi személyek. Ahogy az
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elnök fogalmazott: lezártak egy korszakot az MKE életében, ami nem kis feladat volt, tekintve, hogy évtizedekkel korábban kialakult mûködési módot kellett
megváltoztatni.
Programokban is bõvelkedett ez az
idõszak, hiszen egymást követték a 2012ben az Informatikai és Könyvtári Szövetséggel (IKSZ) közösen megrendezett
országos könyvtári konferencia téziseit
kibontó mûhelybeszélgetések. Ezek tulajdonképpen a most kezdõdött ciklus
könyvtári stratégiájának kidolgozásához
kívántak segítséget nyújtani. A stratégia,
úgy tudni, elkészült, de még nem nyilvános.
2013-ban ismét megrendezték a magyar könyvtárosok világtalálkozóját is,
amelynek keretében kerekasztal beszélgetést szerveztek a határokon túli magyar
könyvtárosok részvételével, hogy áttekintsék a lehetséges együttmûködéseket.
A hagyományoknak megfelelõen az
MKE 2013-ban is önálló programot szervezett a könyvfesztiválon, és nagy sikert
hozott az Egerben megrendezett vándorgyûlés.
Bakos Klára külön kiemelte, hogy
2012-ben és 2013-ban szorosabbá vált az
együttmûködés az IKSZ-szel, és erõsödtek a kapcsolatok az Egyházi Könyvtárak
Egyesülésével, valamint az Egyetemi
Könyvtárak Kollégiumával is.
Horváth Sándor Domonkos, az MKE
Ellenõrzõ Bizottságának elnöke, arról tájékoztatta a megjelenteket, hogy a szervezet kiegyensúlyozott és körültekintõ
gazdálkodást folytatott, az átszervezés
pedig különösebb nehézségek nélkül zajlott le.
Az MKE fõtitkára, Fehér Miklós, további részleteket osztott meg a szervezeKönyvtári Levelezõ/ lap • 2014. június

ti átalakítás folyamatáról a hallgatósággal. A cél az volt, hangsúlyozta, hogy
egységes jogi személyként mûködve az
egyesület továbbra is minél teljesebb
szakmai és gazdálkodási önállóságot biztosíthasson a szervezeteinek. A közgyûlés idõpontjában az MKE-nak 1694
egyéni és 18 testületi tagja volt.
A közgyûlés zárásaként Biczák Péter,
az elnökség tagja adott tájékoztatást az
idei, soproni vándorgyûlés programjairól. ■

MKE 46. Vándorgyûlése
Nyugat-magyarországi Egyetem
Sopron, 2014. július 17–19.
Programok
Nyitó plenáris ülés
2014. július 17. csütörtök
14.00–17.30 – GYIK Rendezvényház
Kisplenáris ülés
2014. július 18. péntek
9.00–9.45 – GYIK Rendezvényház
Szekcióülések
2014. július 18. péntek
10.00–12.30 és 13.00–16.30
Bibliográfiai – B.2.7
Gyermekkönyvtáros – P.1.11
Helyismereti – P.0.01
Jogi – P.1.11
Mezõgazdasági Könyvtár
Múzeumi – B.2.6 (de.), Múzeum (du.)
Mûszaki – B-Szenátus
Olvasószolgálati – P.1.10
Társadalomtudományi – P.1.10
Tudományos és szakkönyvtári – GYIK
Zenei könyvtárosok szervezete – P.0.02

Záró plenáris ülés
2014. július 18. péntek
17.00–18.00 – P.1.10
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Szakmai nap az Országos Idegennyelvû Könyvtárban
✒ Sturcz Júlia

2014. május 10-én második alkalommal
rendezett szakmai napot az Országos
Idegennyelvû Könyvtár (OIK). A programsorozatot Mender Tiborné fõigazgató
indította el egy évvel ezelõtt, 2013. április 15-én, hagyományteremtõ szándékkal.
A nap célja a könyvtáros kollégák
munkával kapcsolatos, illetve kutatási
eredményeinek megismertetése, tapasztalatok, tanulmányutak során szerzett élmények megosztása. A szakmai napon
tavaly csak az OIK aktív munkatársai
vettek részt, idén viszont már több, korábban nyugdíjba vonult kolléga is elfogadta fõigazgató asszony szíves meghívását.

A helyszín a könyvtár rendezvényterme volt, ahol nagy sikerû kiállításokat,
irodalmi esteket, koncerteket szoktak tartani. Az elõadásokat nagy érdeklõdéssel
hallgatták a részt vevõ kollégák.
A nap kezdetén Horváth István fõigazgató-helyettes mondott köszöntõbeszédet.
Ezután az elsõ elõadó, Nagy-Molnár
Szilvia könyvtáros, a Szolgáltatási Fõosztály munkatársa, beszélt müncheni tanul12

mányútjáról. Tavaly a budapesti Goethe
Intézet – amellyel jó együttmûködési
kapcsolatban van a könyvtár – egyhónapos ösztöndíjat és egy német nyelvtanfolyam lehetõségét ajánlotta fel idén januárra a könyvtár valamelyik dolgozójának.
A jelentkezés feltétele alapfokú német
nyelvtudás volt. Az OIK fõigazgatója a
jelentkezõk közül Szilviát választotta ki,
aki középfokú szinten tanult az intézetben. Szilvia élvezetes és egy csipet humorral fûszerezett élménybeszámolót
tartott az utazás viszontagságairól, a szállás körülményeirõl, a város felfedezésérõl, a helyi közlekedési lehetõségekrõl, a
gasztronómiáról és arról, hogyan zajlottak a tanfolyami órák. Az elõadás közben
kivetítõn mutatta be az út során készített
fotókat.
A következõ elõadó Dörgõ Tibor bibliográfus, a Gyûjteményi és Nemzetiségi
Fõosztály munkatársa volt. Kutatási területe az angol nyelvû klasszikus regények
magyar fordításainak elemzése. Elõadásának címe A változatosság gyönyörködtet? volt, középpontjában öt regény állt:
H. Beecher-Stowe Tamás bátya kunyhója, J. F. Cooper Az utolsó mohikán, Mark
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Twain Huckleberry Finn kalandjai,
Charles Dickens Twist Olivér és
Charlotte Brontë Jane Eyre címû mûve.
A Tamás bátya kunyhója kapcsán kitért a
cenzúra, valamint a kiadók önkényességére, említette a Twist Olivér néhány érdekes szövegváltozatát. Véleménye szerint Az utolsó mohikán csak átdolgozott
változataiban ifjúsági regény. Kiemelte,
hogy a Huckleberry Finn kalandjai humorossága ellenére nagyon komoly mondanivalójú. (Az említett mûvek fordításairól az elõadó részletes tanulmányai az
OIK 2002 és 2008 között megjelent négy
évkönyvében olvashatók.) Végül a Jane
Eyre fordításainak – az angol és a magyar kultúra különbözõségébõl fakadó –
néhány problematikus részletét mutatta
be. A sokféle szövegváltozat összehasonlítása mellett kitért a könyvek illusztrációira is.
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A harmadik elõadást Ibériai kisebbségek címmel Molnár Anikó tartotta, aki a
Gyûjteményi és Nemzetiségi Fõosztályon spanyol nyelvi referensi feladatokat
lát el. Õ Spanyolország három kisebbségének nyelvérõl beszélt: a katalánról, a
baszkról és a gallegóról. Bemutatta azokat a földrajzi területeket, ahol ezeket a
nyelveket használják, azok fõvárosait, jelesebb íróit, festõit, építészetüket, zeneés tánckultúrájukat. Beszélt a nyelvek
eredetérõl, a népcsoportok íráskultúrájának kezdetérõl, évszázadokon át virágzó
népköltészetükrõl. Képekkel illusztrált
elõadásában betekintést nyújtott az OIK
gyûjteményébe, kitért a spanyolországi
kisebbségek nyelvén megtalálható könyvekre, folyóiratokra.

Ezután Mender Tiborné fõigazgató –
aki nyugdíjba vonulása miatt hamarosan
leköszön az intézmény élérõl – az elmúlt
tíz évre visszatekintve elemezte az elért
eredményeket. Beszámolt az évek során
elért számos sikerrõl és azokról a tervekrõl is, amelyek megvalósítására nem nyílt
lehetõség. Beszélt arról, hogyan tudta
megõrizni az önállóságát az OIK 2006ban, valamint az utóbbi évek szûkös
anyagi lehetõségeihez mérten hogyan
tudták a könyvtárat korszerûsíteni, az
olvasóknak a megfelelõ színvonalú
könyvtárhasználatot biztosítani. Kiemel13

te minden egyes évben a fontosabb eseményeket. Többek között említette a
HUNTÉKA integrált könyvtári rendszert,
amelyet abban az évben vezettek be, amikor Mender Tiborné az intézmény élére
került; az épület alapjainak megerõsítését,
ami folyamatosan készül; a sikeres rendezvényeket; az új olvasók beíratásának
céljából rendszeresített úgynevezett kitelepüléseket; a Könyvmenhely nevû kezdeményezést, melynek kapcsán a könyvtárlátogatók már kiolvasott könyveiket az
OIK-nak ajándékozhatják, és így az utóbbi években jelentõsen gyarapodott az állomány; valamint a „Hogy az idegen nyelv
ne legyen idegen” Alapítvány és a
KÖNYV(tár) TÁMASZ Egyesület létrejöttét. Az õ vezetése alatt nyerte el az OIK
2010-ben Az Év Könyvtára címet és 2012ben az A Könyvtárügyért kitüntetést.

A kávészünet után Papp Annamária, a
Gyûjteményi és Nemzetiségi Fõosztály
vezetõje, az idén áprilisban az OIK
Nyelvstúdiójában megnyílt Kínai sarok
projektjérõl tartott szakmai és élménybeszámolót. Ismertette a projekt történetét,
kitért a munka során felvetõdött problémákra, bemutatta a kínai partnertõl
kapott könyvadományt és a Kínai sarok
kialakításának folyamatát. A könyvtár
dolgozói közül sokan részt vettek ebben
a projektben. A Kínai sarok több mint
14

háromszáz könyve és audiovizuális dokumentuma – melyet a Kínai Népköztársaság Oktatási Minisztériuma adományozott az OIK-nak – segíti a téma iránt
érdeklõdõ olvasókat a kínai nyelv tanulásában, valamint megismerteti és népszerûsíti Kína kultúráját.

A Verdi-bicentenárium a zenemûtári
állomány tükrében címû elõadást Békey
Mária tartotta, aki a Zenemûtár munkatársa. 2013 októberében a zeneszerzõ
születésének kétszázadik évfordulója alkalmából rendezték meg a Feltalálni a
valóságot: Giuseppe Verdi mûvei címû
kiállítást, amely az OIK-ban megtalálható könyvek, kották és hanghordozók öszszeállításával, valamint az Országos
Széchényi Könyvtár Plakát- és Kisnyomtatványtárának és Zenemûtárának közremûködésével jött létre. Mária röviden
ismertette Verdi életmûvét, alkotói korszakait és operáit, beszélt a zenemûtári
állománygyarapítás menetérõl, szempontjairól, az információforrásokról és a
zenei dokumentumok feldolgozásának
részletességérõl, bonyolultságáról. Megemlítette a Verdi-zenemûvek megjelenési
formáit, felsorolta az újonnan beszerzett
dokumentumokat: kottákat, a CD-összkiadást, opera DVD-ket. Végül a Traviata
címû opera két modern feldolgozásának
videofelvételébõl vetített le részleteket.
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Szintén zenei témában adott elõ Sárközi Andrea, a Zenemûtár vezetõje, Hogy
volt Mr. Bernstein? címmel. Képek segítségével mutatta be a zeneszerzõ és karmester életét, beszélt a zeneszerzõ valláshoz és zenéhez fûzõdõ viszonyáról;
kiemelkedõ, zseniális alkotótevékenységérõl, mellyel különbözõ zenei mûfajokban alkotott felejthetetlent. Az elõadás
szabadon, szórakoztatóan nyújtott keresztmetszetet Bernsteinrõl – az emberrõl és az alkotóról. Elhangzott, hogy mûvei miért és milyen módon jelennek meg
Zenemûtárunkban,
könyvtárunkban.
Megemlítette nagy sikerû musicaljeit,
többek között a West Side Storyt, a Pán
Pétert és az On the townt. Süliné Faragó
Izabella – aki szintén a Zenemûtár munkatársa –, Andrea zongorakíséretével az
elõadásban említett három musicalbõl
énekelt el részleteket.
Ezután a könyvtár fõigazgatója az
évek óta kiváló eredménnyel dolgozó
kollégáknak fõtanácsosi, tanácsosi, a
nem szakmai dolgozóknak munkatársi
címeket adományozott.
A kitüntetések átadása után Osztrozics
Katalin, a Szolgáltatási Fõosztály vezetõje, esélyegyenlõségi referens, érzékenyítõ tréninget tartott, amelynek keretében felhívta a figyelmet azokra az
eszközökre, amelyek a fogyatékossággal
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élõk könyvtárhasználatát segítik, és amelyek beszerzése az OIK komplex akadálymentesítését célzó KMOP-pályázat
keretében valósult meg. Ezek többek között: a szolgáltatóterekben elhelyezett,
tájékozódást megkönnyítõ feliratok,
Braille-írásos táblák, indukciós hurok,
hangos térkép, hangos lift, amelyben magyarul és angolul elhangzik a szintek neve megérkezéskor, valamint speciális
számítógép a vakok és gyengén látók
számára, kerekesszék a mozgássérülteknek. Az akadálymentesítés szélesebb rétegeknek nyújt segítséget, például a lift
használatával az idõseknek és pelenkázóval a kisgyerekeseknek. Fontos, hogy az
új munkatársak tudomást szerezzenek
ezekrõl az eszközökrõl és megismerkedjenek használatukkal, a régi munkatársak
pedig felfrissítsék ismereteiket.
A szakmai nap kellemes hangulatban
telt, az elõadások érdekesek, élvezetesek
voltak. A nap végén a volt és jelenlegi
munkatársaknak lehetõségük nyílt egy
kis baráti beszélgetésre, ízletes szendvicsek, sütemények, kávé és üdítõ elfogyasztása mellett.
Reméljük, hogy ez a programsorozat folytatódni fog az elkövetkezõ években is! ■
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A Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér uniós forrásból
megvalósult legújabb szolgáltatásfejlesztései
✒ Mennyeiné Várszegi Judit

A Kisalföldi Tudástár szolgáltatásainak
horizontális és vertikális bõvítése a hatékony információszolgáltatás érdekében
címû (TÁMOP-3.2.4.A-11/1-2012-0034)
projekt zárókonferenciáját tartották a közelmúltban a gyõri Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér Kisfaludy Károly Könyvtárában.
A programon a szakmai közönség
megismerte az intézmény legújabb fejlesztéseinek eredményeit, és meghallgatta a témához kapcsolódó két vendégelõadót a helyismereti tájékoztatásban
felhasználható internetes eszközökrõl,
valamint az olvasásfejlesztés könyvtárosok számára is megkerülhetetlen feladatairól.
A konferenciát Horváth Sándor Domonkos nyitotta meg. A megyei könyvtár
igazgatója hangsúlyozta, hogy a sikeresen megvalósított szakmai programon
túlmutat az a tény, hogy egy ilyen nagy
volumenû projektnél a szokásosnál jelentõsebb, intenzívebb együttmûködésre van
szükség, ami az emberi és társadalmi
kapcsolatokban való jó vizsgázást is jelenti.
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A másfél éves futamidejû (2013. január 1. – 2014. június 30.) pályázat fejlesztéseit Mennyeiné Várszegi Judit projektmenedzser mutatta be. Utalt arra, hogy az
intézmény több uniós és hazai projektet
valósított meg az elmúlt években, ezek
eredményeire épülhetett a most lezárult
pályázat két fontos eleme: a közös katalógusfejlesztés és az adatbázis-építés.
Korábban megvalósított pályázatok, melyek tartalmukban szorosan kapcsolódnak az utolsó projekthez:

2010. január 1. – 2010. szeptember
30. Korszerû könyvtári szolgáltatások
infrastruktúra-fejlesztése a Kisfaludy
Károly Megyei Könyvtárban (TIOP1.2.3/09/1-2009-0020): hardver- és
szoftverfejlesztések;
2010. április 1. – 2011. szeptember
30. „Közösség – Tudás – Könyvtár” öszszehangolt könyvtári szolgáltatásokkal a
használókért (TÁMOP-3.2.4-08/1-20090064): a megyei könyvtár konzorciumi
vezetésével Kisalföldi Tudástár létrehozása (helyi személyek adatbázisa, megyei wiki kialakítása, adatbázis-építés),
Kisalföldi Közös Katalógus mûködtetése;
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2012. szeptember 1. – 2013. augusztus 30. A Magyarország – Szlovákia Határon Átnyúló Együttmûködési Program
keretében, BiblioNet: könyvtárak közötti
együttmûködés (HUSK/1101/1.7.1/0137):
a Kisalföldi Tudástár portálon mûködõ
Kisalföldi Közös Katalógus továbbfejlesztése Duna Menti Közös Katalógussá,
a térségre vonatkozó digitális tartalmak
létrehozása, feltárása és online elérhetõvé tétele, a digitalizált tartalmak megjelentetése az interneten és az Europeanában;
2012. november 1. – 2013. szeptember 30. A könyvtár aprónyomtatványgyûjteményébõl négyezer dokumentum
feltárása, digitalizálása és online szolgáltatása, NKA-pályázat.
A most lezárult pályázat 34 664 284
forint támogatásból megvalósított fejlesztése négy fõ pillérre épült.
1. Bõvült a Duna Menti Közös Katalógus szolgáltatása: a korábbi adatszolgáltatók – a megyei könyvtár, a csornai
Martincsevics Károly Városi Könyvtár,
az MTA RKK NYUTI Határ Menti Tudományos Szakkönyvtár, két szlovákiai,
somorjai intézmény, a Fórum Kisebbségkutató Intézet és a Zalabai Zsigmond
Városi Könyvtár – mellett a GyõrMoson-Sopron megyében mûködõ
Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszerhez tartozó községi könyvtárak jelentõs
részének – 147 települési könyvtár – és
két városi könyvtárnak, a mosonmagyaróvári Huszár Gál Városi Könyvtárnak és
a soproni Széchenyi István Városi
Könyvtárnak a dokumentumállománya is
kereshetõvé vált a katalógusban. Az
interneten elérhetõ katalógusból megtudhatja az érdeklõdõ, hogy a keresett dokumentum melyik könyvtárban található
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meg és kölcsönözhetõ-e vagy sem. A dokumentumállományok lelõhelyének és
kölcsönzési állapotának feltüntetésével a
könyvtárközi kölcsönzés jóval hatékonyabb mûködését teszi lehetõvé. A szoftverfejlesztések külsõ erõforrás segítségével valósultak meg, a további szolgáltatásfejlesztést saját humánerõforrás bevonásával biztosították.
A Duna Menti Közös Katalógus elérhetõsége: http://kitud.kkmk.hu/web/
katalogus.
2. Az adatbázis-építés területén folytatódott a kurrens sajtócikkek rekordjai
mellett a retrospektív sajtóanyag feltárása: a Gyõri Közlöny kereskedelmi és
szépirodalmi lap 1857 és 1881 közötti
számainak helyismereti vonatkozású
cikkanyaga (21 800 cikk) kereshetõvé
vált a katalógusban. Az egyes cikkleírásokhoz linkként csatlakozik a Gyõri Közlöny elektronikus változatának száma,
így a cikk teljes szövege olvasható az
interneten a Digitális Könyvtárban.

Új szolgáltatásként 8500 helyismereti
aprónyomtatvány elektronikus változatának leírásával új dokumentumtípus rekordjai váltak elérhetõvé a katalógusban.
A rekordhoz csatlakoztatható a dokumentum már meglévõ elektronikus válto17
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zata, így a felhasználó online módon is
elérheti a Gyõr-Moson-Sopron megyei
aprónyomtatványok tartalmát a Digitális
Könyvtárban. A különbözõ hirdetések,
árjegyzékek, reklámlapok, a rendezvényeket népszerûsítõ, aktuális kulturális
és egyéb programokat tartalmazó, kis terjedelmû és méretû, könnyen elõállítható
nyomtatványok jó adatforrások lesznek
az intézmények, szervezetek, gazdasági
egységek kutatásakor, mert tartalmazhatnak olyan új információt, aminek felkutatásához más forrás nem áll rendelkezésre.

4. A pályázat kötelezõen vállalt elemeként három könyvtáros szövegértésfejlesztést végzett három különbözõ oktatási intézménnyel – gyógypedagógiai
iskola, szakiskola, szakközépiskola – kötött együttmûködési megállapodás alapján. A négy-, illetve nyolcfõs csoportokban, csoportonként öt alkalommal megtartott képzés eredményét input és output
mérésekkel kontrollálták. A foglalkozásokat vezetõ könyvtárosok munkájának
elismerését jelentette, hogy a diákokat
kísérõ pedagógusok jelezték, szeretnék,
ha folytatódna a könyvtári keretek között
végzett fejlesztõ tevékenység.

A Digitális Könyvtár elérhetõsége:
http://kitud.kkmk.hu/web/katalogus.
3. A pályázati támogatásból a dokumentumkínálat bõvítésére is sor került.
3 400 000 forint értékben szerzeményeztek a pedagógiai szakirodalom – sajátos
nevelési igényû gyerekekkel való foglalkozást segítõ kiadványok, tanuláshoz
felhasználható adatbázisok, szociálpedagógiai, a turizmus és idegenforgalom
témakörébe tartozó dokumentumok, továbbá tanulás-módszertani, tanítás-módszertani kiadványok – témakörébõl, valamint a történelemhez kapcsolódó –
kiemelten Gyõr-Moson-Sopron megyére
és a Nyugat-dunántúli Régióra vonatkozó – könyveket, elektronikus dokumentumokat, oktatócsomagokat.

A projekt-összefoglaló után Sándor
Tibor, a Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár
Budapest Gyûjteményének vezetõje a
Helyismereti tájékoztatás és az Interneten elérhetõ adatbázisok – trendek a
helyismereti adatbázis-építés területén
címmel tartott elõadást. A könyvtáros
szakember abból a feltételezésbõl indult
ki, hogy a közkönyvtárak helyismereti
munkájának továbbra is igen fontos
társadalmi szerepe van a lakóhelyhez fûzõdõ érzelmek ápolásában, a lokális értékek megõrzésében, a közösségi felelõsségtudat elmélyítésében és a helyi
közélet demokratikusságának a fokozásában. A digitális hálózat uralta információs térben azonban a könyvtáraknak
meg kell küzdeniük e szerepkör megõrKönyvtári Levelezõ/ lap • 2014. június

zéséért, és új megoldásokat kell kipróbálniuk. Az elõadás éppen ezért a helyismereti tájékoztatásban felhasználható
internetes eszközök egyes csoportjaira,
továbbá arra mutatott példákat, hogy milyen módon lehet a könyvtárak saját fejlesztésû adatbázisait, szolgáltatásait
közelebb vinni a fõként a világhálón tájékozódó közönséghez.

Az informatív bemutatóanyaggal kiegészített elõadás keretében számos
olyan hazai és külföldi adatbázissal ismerkedhetett meg a közönség, amelybõl
helyi, jelen esetben Gyõr-Moson-Sopron
megyei tartalmak nyerhetõk ki. Kevesen
gondolnák, hogy az Osztrák Nemzeti
Könyvtár Plakátgyûjteményében vagy a
DEGOB (Deportáltakat Gondozó Országos Bizottság honlapján számos helyi vonatkozású dokumentum érhetõ el. A Köztérkép nevû, köztéri mûvészeti alkotások
szubjektív bemutatására vállalkozó független közösségi weboldalon például fotókkal illusztrált helyi mûalkotások leírásával is találkozhat a kutató. A Fõvárosi
Szabó Ervin Könyvtár, a Petõfi Irodalmi
Múzeum izgalmas adatbázisai mellett levéltárak, múzeumok kevésbé ismert forrásait is bemutatta az elõadó.
A másik vendégelõadó, Nagy Attila
olvasáskutató, a Magyar Olvasástársaság
tiszteletbeli elnöke, az olvasásfejlesztés
kikerülhetetlen parancsára hívta fel a fiKönyvtári Levelezõ/ lap • 2014. június

gyelmet Az olvasásfejlesztés (Háttérváltozók és módszerek) címû elõadásában.
Bemutatta az olvasásfejlesztés módszereit, ismertette a lehetõségek sorát.

A neves szakember érzelemgazdag
elõadásában a PISA 2012 lehangoló
eredményeire utalva vázolta fel a könyvtárosok, a kultúráért felelõs személyek
feladatait. Az iskolán kívüli, könyvtári
közegben megvalósuló képzésben az olvasáskutató szerint „a könyvtár specifikuma a szabadság, az önkéntesség a minõsítés kötelezettsége nélkül, de az olvasási kultúra ügyében elháríthatatlan felelõsségünk van a családok és az iskolarendszer mellett”. A felsorolt módszerek
döntõ többségét a 2014. március második
felében megjelent Kié az olvasás? Tanulmányok az olvasóvá nevelésrõl címû kiadvány alapján ismertette az elõadó. A
kötetet a Magyar Olvasástársaság adta ki
Gombos Péter szerkesztésében. A digitális olvasási mód elsajátítása mellett a
gyerekeknek szükségük van arra, hogy
tudjanak olvasni „lelassulva, emlékeket
idézve, asszociációk mentén, vissza és
elõre tekintve”. A meséknek semmivel
sem pótolható szerepük van, mert „a mese megkönnyebbíti a szívet, és oly porhanyóvá teszi a lelket, hogy az álom magvai
könnyebben kicsírázhassanak benne” –
hangzott az idézet Az ezeregyéjszaka meséibõl. ■
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Vajda Erik (1930–2014)
✒ Poprády Géza

Május 14-én, nyolcvannégy éves korában
elhunyt Vajda Erik, az utóbbi évtizedek
egyik kiemelkedõ könyvtáros személyisége. Vajda Erik botcsinálta könyvtáros volt.
A híres Lónyay utcai református gimnázium után a Marx Károly Közgazdasági
Egyetemen agrárközgazdászi diplomát
szerzett, és így kezdett el dolgozni.
Közbejött azonban ’56, és utána – szavai
szerint – „mindenféle hülye vádponttal” lecsukták. Kistarcsán együtt ült Csurka Istvánnal, és – ahogy mesélte – csodálkozva
látták, amint egyszer csak Csurka összepakolta a holmiját, és elment. (Ennek Csurka
késõbb önvallomásában magyarázatát adta.) Vajda Erik 1957-ben szabadult (nem a
Csurka-féle okokból). Három évig fizikai
munkás volt, majd – osztálytársai és egyetemi kollégái segítségével – a Lõrinci Fonóba került szakkönyvtárosi állásba. Így
kezdett el az akkori Országos Mûszaki
Könyvtár és Dokumentációs Központban
(OMKDK) könyvtárosságot tanulni, de
hogy feladatait megfelelõen el tudja látni,
megtanulta a fonástechnológiát is. (Jómagam hosszú évekig a Szilikátipari Központi Kutató és Tervezõ Intézet könyvtárában
dolgoztam, és ma is el tudom mondani a
cementgyártás vagy a porcelángyártás
technológiai folyamatát.) Rendbe tette a
könyvtárat, kidolgozott egy új tájékoztatási
rendszert az üzemben. Ezután az
OMKDK-ba ment dolgozni tájékoztató
könyvtárosnak, majd állománygyarapítónak. Az akkori fõigazgató, Lázár Péter –
akit végig mentorának tartott – segítségével
egyre följebb került a ranglétrán, és a
könyvtárosi szakma egyre több területével
ismerkedett meg, és lett ezeknek hazai és
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nemzetközi szinten elismert szakértõje:
könyvtári és tájékoztatási szabványosítás,
információkeresõ rendszerek, tájékoztatási-könyvtári együttmûködés, gépesítésautomatizálás, valamint ezek mellett az oktatás, a legalsó szinttõl az egyetemi szintig,
itthon és külföldön egyaránt. Számos nemzetközi szervezetben dolgozott szakértõként (pl. UNIDO – az ENSZ iparfejlesztési
szervezete, UNESCO UNISIST tanácsadó
bizottsága).
1970-ben megszervezte-létrehozta a
Magyar Könyvtárosok Egyesülete Mûszaki Könyvtáros Szekcióját, amelynek
1979-ig elnöke volt. A mûszaki szekció
évekig az egyesület legnagyobb – és legbefolyásosabb – szervezete volt. Létrehozását
elsõsorban a vállalati szakkönyvtárak nagy
száma indokolta, ezt ma már nehéz elképzelni, és fõ célja az e területen dolgozó
szakemberek ismereteinek bõvítése, a kollégák továbbképzése volt. Ha valaki veszi a
fáradságot és megnézi a szekció programjait, láthatja, hogy milyen széles körû ismereteket közvetített.
1994-tõl 1998-ig a Magyar Könyvtárosok Egyesületének elnöke volt. Népszerûségére jellemzõ, hogy az egyesület tisztújító közgyûlésén nem lehetett jelen, egyik
akkor kezdõdõ, hosszú idõre szóló külföldi
szakértõi megbízatása miatt, és elõre
figyelmeztette erre a tényre a tisztújító közgyûlést. Mégis nagy többséggel megválasztották elnöknek. (Távolléte alatt alelnöki megbízatásomban én helyettesítettem.)
1990-ben az OMIKK-ból nyugdíjba
ment, de a munkát nem hagyta abba: részben az OMIKK-ban (Országos Mûszaki
Információs Központ és Könyvtár) dolgoKönyvtári Levelezõ/ lap • 2014. június

zott információs szakértõként, majd különbözõ fejlõdõ országokban. A Magyar Országos Közös Katalógus, a MOKKA
projektszervezõje volt, késõbb az Országgyûlési Könyvtár külsõ szakértõje, teljes
visszavonulásáig. Munkássága elismeréséért 1979-ben Szabó Ervin-emlékérmet,
2002-ben Széchényi Ferenc-díjat, 2005ben Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetést kapott.
Vajda Erik 1984-ben rövid idõn belül
vesztette el elsõ feleségét és Gábor fiát, aki
az Országos Széchényi Könyvtár szépreményû fõosztályvezetõ-helyettese volt. Az
élet késõbb kárpótolta e veszteségekért második felesége, Lengyel Éva személyében.
Közös otthonukban, Alcsúton, számos kollégát láttak rendszeresen vendégül: az
egyesület elnökségét, volt tanítványokat,
kollégákat. Amikor pedig Vajda Erik beteg
lett, Éva asszony haláláig hûségesen ápolta,
gondozta.
Az egyetem után én három kiváló egyéniségtõl tanultam sokat szakmánkról: Horváth Tibortól, az Országos Pedagógiai
Könyvtár és Múzeum fõigazgatójától,
Kováts Zoltántól, a Veszprémi Vegyipari
Egyetem Könyvtára fõigazgatójától és Vajda Eriktõl. Tibor és Zoltán már korábban
eltávozott az élõk sorából, és most Erik is
itt hagyott bennünket. Szegényebbek lettünk ismét.
Befejezésül hadd térjek vissza arra, amit
az elején mondtam: Vajda Erik botcsinálta
könyvtáros volt. Ehhez most hozzáteszem:
igazi könyvtáros. Emlékszem egyik rendezvényünk vitájára, hogy kell-e új szó,
megnevezés a „könyvtáros” szó helyett,
például informatikus, információs szakember, esetleg informatikus-könyvtáros. Vajda
Erik azon a véleményen volt – és ezt mondom én is –, hogy nem kell: a könyvtáros
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jelentéstartalma kell, hogy bõvüljön, mint
ahogy bõvült és bõvül is folyamatosan. Ennek kapcsán álljon itt egy idézet a Vajda
Kornél által Vajda Erik hetvenedik születésnapja alkalmából készített interjúból:
„… a globalizáció nem egyszerûen egy
jelenség, amit lehet szeretni és utálni, ami
ellen lehet tiltakozni. Óh, nem! A globalizáció megállíthatatlan folyamat, az évezred technológiájának és gazdaságának
nincs más alternatívája. Az ellen viszont a
legkülönbözõbb kulturális eszközökkel,
így könyvtári eszközökkel is lehet és kell
küzdeni, hogy a globalizáció – ahogy azt
sokan beállítják és aminek számos jele van,
egyet jelentsen a sekélyes, a talmi uralmával, a híg vacak kultúráját mindennapi
löncsként fogyasztó társadalommá alakulással. És itt mérhetetlenül nagy a könyvtárak feladata, majdnem akkora, mint az oktatásé és – gondolom azt se furcsállod olvasó, hogy ez idekerül – a szülõké.
Amit még e kérdés kapcsán lényegesnek
tartok, az, hogy az információs társadalom
hajnala nemcsak agyonkoptatott szlogen,
hanem kegyetlen erejû valóság. Megvalósulásának – és hazai megvalósulásának –
mikéntjén rengeteg múlik, mégpedig az
emberek (ha tetszik, a nemzet) sorsát mélységesen érintõ fejlõdés iránya. Ennek tudata az agyakban – a könyvtáros agyak sem
kivételek – nem nagyon dolgoztatott fel,
legfeljebb egy jelszóval többet jelent. Jó
lenne, ha ezen mielõbb – még a nem mindenrõl elkésõ vesztes helyzetébõl – tudnánk változtatni. És ugye nem kell bizonyítanom a könyvtárak és könyvtárosok kulcsszerepét ebben is.”
Fogjuk fel ezt a nyilatkozatot mint Vajda
Erik végrendeletét a könyvtárosok számára!
Kedves Erik! Isten Veled, nyugodj békében! ■
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IKSZ
Az Informatikai és Könyvtári Szövetség tavaszi közgyûlése
✒ Csulákné Angyal Katalin

Az Informatikai és Könyvtári Szövetség
(IKSZ) 2014. május 15-én tartotta tavaszi
közgyûlését az Országos Széchényi
Könyvtár VI. emeleti elõadótermében.

Ramháb Mária levezetõ elnök köszöntötte a megjelenteket, majd a nap
szakmai programja következett: Holl
András, az MTA Könyvtár és Információs Központ informatikai fõigazgató-helyettese Könyvtár olvasójegy nélkül címû
elõadása. Holl András az Open Accessen
keresztül bemutatta, merre fejlõdhet a
szabad tartalom, a jogtiszta dokumentum-hozzáférés az internet segítségével.
Megállapításai között szerepelt, hogy a
hosszú távú megõrzés szelektálás és egyszerûsítés nélkül nem lehetséges.
Ramháb Mária hozzászólásában megállapította, hogy a virtuális hozzáférés
terjedése mellett még mindig a fontos
a papíralapú megõrzés.
A közgyûlés napirendjén elsõként a
2013. évi elnöki beszámoló következett.
Fodor Péter, az IKSZ elnöke kijelentette,
hogy a szervezet számára a 2013. év a
koncepcionális folyamatok éve volt, és
egyben a megnyugvás éve is.
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Kiépült és megkezdte mûködését a
megújított megyei könyvtári rendszer.
A 2012 novemberében tartott Országos
Könyvtári Konferencia állásfoglalásai
alapján – a Magyar Könyvtárosok Egyesületével (MKE) szoros együttmûködésben – elkészültek a 2020-ig terjedõ idõszak könyvtári stratégiájának alapvetései,
s a koncepciót a két szervezet megküldte
az Emberi Erõforrások Minisztériuma
(EMMI) Kulturális Államtitkárságának.
Folyamatosak voltak a szakmai véleményezések, az IKSZ részt vett a szakmai területet érintõ jogszabályi egyeztetések folyamatában. Javaslataikat a
döntés elõtti mérlegelésben felhasználták
a döntéshozók.
Halász János kulturális államtitkár
elõadása a 2012. évi decemberi közgyûlésen, majd a vele való találkozás Kecskeméten (2013. február) segítette a szövetség érdekérvényesítõ tevékenységét.
Az Országos Könyvtári Kuratórium –
több éves szünet után – újra megalakult.
Az IKSZ javaslatára tagjai közé választotta Virágos Mártát, a szervezet alelnökét. A Nemzeti Kulturális Alap (NKA)
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Bizottságába pedig újra jelölte az IKSZ
Ramháb Mária alelnököt, aki így tovább
dolgozik a bizottság tagjaként.
Fodor Péter az Internet Fiestáról elmondta, hogy a Fõvárosi Szabó Ervin
Könyvtár koordinálásával, a kecskeméti
Katona József Könyvtár gondozta adatbázissal 2013-ban is sikerrel zajlott le a
programsorozatot, növekvõ részvétel és
programok mellett. A hagyományos
csongrádi konferenciával kapcsolatban
külön megemlítette Szarka László szomszédságpolitikával foglalkozó elõadását.

A röviden csak összefogásként emlegetett programsorozat szintén jó évet
mondhat magáénak 2013-ban, hiszen növekvõ részvétel jellemezte az Õszi könyvtári napok rendezvényeit. Külön kiemelte a helyi és az országos média jelentõségét e programok megismertetésében és
népszerûsítésében.
Az NKA-tól kapott támogatásból
2013-ban lehetõség nyílt arra, hogy tizenöt vezetõ beosztású kolléga külföldi
tanulmányúton vehessen részt (végül
tizennégyen mentek el), hogy alaposabban megismerhesse Anglia, Dánia és
Hollandia könyvtári rendszerét. Tapasztalataikról több fórumon, például a
Gyõri Könyvszalon eseményein is beszámoltak, és megjelentették élményeiket
különbözõ orgánumokban, köztük a
Könyvtári Levelezõ/lap hasábjain.
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Az IKSZ tagozatainak munkájával
kapcsolatban kiemelte a megyei, a tudományos és szakkönyvtári tagozatot, valamint a munkahelyi tagozatot. A városi tagozatról elmondta, hogy 2014 második
félévében tovább folytatják a hatékony
mûködés elõsegítését, bár nehézséget
okoz ebben a földrajzi meghatározottság.
Fodor Péter szólt a Könyvtári Levelezõ/lapról is, amelyet 2014-ben az elõzõ
évi tartalékból jelentet meg az IKSZ. Az
elõfizetés növelésében jelentõs szerepet
vállaltak a megyei könyvtárak. Az NKA
támogatásának idei elmaradása is arra
ösztönzi a szövetséget, hogy térjen át az
internetes megjelentetésre, és ennek
együtt kell járjnia a honlap megújításával.
Végül Fodor Péter mindenkinek megköszönte az egész évi munkát.
Ramháb Mária hozzászólásában fontosnak tartotta a megyei hálózat megõrzését. Elmondta, hogy az NKA finanszírozási rendszerének változása nem csak a
szakmai folyóiratokat, de az országos lapokat is érinti.

Hubert Gabriella, az Egyházi Könyvtárak Egyesülésének (EKE) elnöke az
együttmûködés fontosságára hívta fel a
figyelmet, és jó példaként említette az
EKE együttmûködését a debreceni közkönyvtárakkal. Hivatkozott Ásványi Ilona cikkére, amely a Könyvtári Levele23

zõ/lap 2014. áprilisi számában jelent
meg.
Az Informatikai és Könyvtári Szövetség 2013. évi tevékenységérõl szóló elnöki beszámolót a közgyûlés egyhangúlag
– ellenszavazat és tartózkodás nélkül –
elfogadta.
Második napirendi pontként Fodor
Péter az IKSZ honlapján közzétett pénzügyi beszámolóról elmondta, hogy az
IKSZ bevételei a tagdíjakból és a pályázati pénzekbõl származtak, és a szövetség tartaléka 36 és fél millió forint volt
2013-ban. (www.iksz.shp.hu)
Harmadik napirendi pontként az IKSZ
felügyelõbizottsága beszámolóját Knorrné Csányi Zsuzsa elnök ismertette.
A 2014. április 23-án tartott bizottsági
ülésen áttekintették az IKSZ pénzügyigazdasági tevékenységét, az alapszabály
szerinti mûködést és a közhasznú tevékenységet. A bizottság szabályszerûnek,
rendezettnek találta a könyvelést és a
pénzkezelés módját, a közhasznúsági jelentés alapját képezõ éves, a könyvelõ által készített egyszerûsített beszámolót jóváhagyta.
Ugyanakkor megfontolásra terjesztette elõ, hogy az IKSZ elnöksége tárgyalja
meg egy igényesebb honlap kialakítását a
maradvány terhére. Továbbá javasolta,
hogy az elnökség tekintse át a tagdíjfizetési kategóriákat és fontolja meg a differenciáltabb kategóriák kialakítását. Az
alapszabály szerinti mûködés vizsgálata
kapcsán a felügyelõbizottság azt is javasolta az elnökségnek, hogy tekintse át a
tagozatok mûködését.
A következõ napirendi pont a civil
szervezeteket szabályozó 2011. évi
CLXXV. törvény szerinti új alapszabály
elfogadása volt, melynek szövegét az
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IKSZ a honlapján elõzetesen közzétette.
A közgyûlés az új, módosított alapszabályt egyhangúlag elfogadta.

A közgyûlés végén került sor az
A Könyvtárügyért elnevezésû díj átadására. Pallósiné Toldi Márta, a kuratórium
tagja mondta el a díjazottak laudációját,
majd Fodor Péterrel együtt átadta a díjat
az idei kitüntetetteknek. 2014-ben a két
díjazott: Redl Károly, az Országgyûlési
Könyvtár fõosztályvezetõ-helyettese és
az imrehegyi Könyvtár, Információs
és Közösségi Hely.
Ezt követõen Fodor Péter nyugállományba vonulása alkalmából megköszönte Pallósiné Toldi Mártának a
megyei tagozat vezetõjeként sok éven keresztül végzett munkáját.
Zárszavában az IKSZ elnöke elmondta, hogy a szövetség a jövõben is teljesíti
vállalt feladatait, melyek között megemlítette a Kárpát-medencei könyvtárosok
csongrádi konferenciáját és az õszi
könyvtári napokat, valamint a KSZRmûhelynapok programjait. ■
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Az A Könyvtárügyért díj idei kitüntetettje
✒ Pallósiné Toldi Márta

Redl Károly az Országgyûlési Könyvtár
fõosztályvezetõ-helyettese, korábban tájékoztatási igazgatója. Munkaköri feladatait mindenkor rendíthetetlen hivatástudattal, nagyfokú igényességgel látta el.
Eredményes tevékenysége megjeleníti
intézményének szerteágazó küldetését,
amely a parlament könyvtári-információs
szolgálata mellett a nyilvános olvasóközönség érdeklõdésére is számot tartó helyi és távolról is elérhetõ szolgáltatásainak szimbiózisát éppúgy jelenti, mint az
európai uniós feladatok teljesítésének támogatását.
2011 és 2013 között az országgyûlés
elnöke által alapított Könyvtár, ami öszszeköt ösztöndíjprogram koordinátora
volt. Közremûködésével Kárpát-medencei fiatal könyvtárosok szerezhettek tapasztalatokat hazai könyvtárakban.
Redl Károly érdeme, hogy könyvtárosi munkája mellett rendszeresen publikál,
elõadásokat vállal. Mûveli és mások teKönyvtári Levelezõ/ lap • 2014. június

vékenységében is értékeli a kutatómunkát és az eredmények megosztását.
Szakmai közéleti aktivitása példaszerû. A Nemzeti Kulturális Alap Könyvtári
Szakmai Kollégiumának széles látókörû,
felkészült kurátora volt 1998 és 2000 között, valamint az Ithaka Programban is
tevékenykedett 1989-ben. 2000 és 2008
között az Országos Könyvtári Kuratórium titkára volt, melynek tevékenységérõl
rendszeresen tájékoztatta a könyvtáros
közvéleményt. A Magyar Könyvtárosok
Egyesületében 2011 óta ellátja a tudományos, felsõoktatási és szakkönyvtárak
képviseletét. Munkásságát 2004-ben
Szinnyei József-díjjal ismerte el a kulturális kormányzat.
A KKDSZ tisztségviselõjeként is sokat tett szakmánkért megalapozott, mértéktartó képviseletével.
Munkájában, vállalt tisztségeiben
nagy odaadással dolgozik a magyar
könyvtárügy fejlesztéséért. ■
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Könyvtár, Információs és Közösségi Hely

Imrehegy egy 705 fõs Bács-Kiskun megyei kistelepülés, ahol a lakosság fele
belterületen, másik fele külterületen él.
A falu központjában álló épületet a ’70es években a lakosság saját erõbõl építette, amely helyet adott a közösségi összejöveteleknek, könyvtári szolgáltatásnak.
Az idõk során olyan mértékben leromlott
és fenntarthatatlan lett az épület, hogy
megszûnt benne minden tevékenység.
2009-ben a kistelepülés sikeresen
pályázott a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Minisztériumhoz, és 2012-ben
átalakította, felújította az épületet integrált
közösségi és szolgáltató térré (IKSZT).
A kistelepülésen már 2007 óta a megyei
könyvtár biztosítja a könyvtári szolgáltatást.
Két év alatt teljesen belakták az emberek a maguk közt „Életháznak” nevezett
létesítményt, amely heti negyven órában
tart nyitva, délelõtt és délután (este hét
óráig) biztosítva ezzel mindenki számára
a hozzáférhetõséget. Tele van a ház állandóan élettel, olvasni, tanulni, játszani bejáró gyerekkel. A felnõttek egyre többen
veszik igénybe munkahelykeresésre, tájékozódásra az internetet, tanfolyamokon
tanulják annak használatát.
Közkedveltek a kisközösségek – a
Mindenki klubja, a Könyvklub és az Ifjúsági Klub –, mint ahogy a falugazdász
rendszeres fogadóórájára is sokan járnak.
Egyedülálló a szombati nyitva tartás
tizennégytõl huszonkét óráig, amit a lakosság igényeinek megfelelõen határoztak meg.
Két év alatt duplájára nõtt a regisztrált
használók száma, a lakosság 32%-a be26
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y – Imrehegy
✒ P. T. Márta

iratkozott, ha a belterülethez viszonyítjuk, akkor 64%. Jelentõsen nõtt az olvasási kedv, amiben nemcsak a megújított,
friss állománynak van nagy szerepe, hanem a rendszeres könyvtárközi kéréseknek is. 2013-ban 10 779 látogatást regisztrált ez a pici hely, amibõl több mint
6000 volt a személyes használat és 4632
az internetes.
Az imrehegyi IKSZT kiváltotta az országos érdeklõdést is, így a múlt évben
több alkalommal tettek csoportos látogatást a helyszínen a vidékfejlesztés szakemberei, döntéshozói több minisztériumból, országos intézményekbõl, civil szférából. A könyvtáros szakma vezetõ képviselõi is éltek a mintául szolgáló hely tanulmányozásának lehetõségével.
A falu újra igazi közösséggé szervezõdik, amiben nagyon nagy szerepe van
Gyenizse Lajosné polgármesternek, aki
mindent megtesz az emberek helybentartásáért, boldogulásáért. A másik motor
Szõke Menyhértné felsõfokú szakképzettségû könyvtáros, aki napról napra
több szolgáltatással, mindenkire való
odafigyeléssel vezeti ezt a közösségi helyet, és ma már elmondható, hogy sikeresen megfelel minden kihívásnak.
A település lakóinak érdeklõdése, belsõ motivációja nélkül semmiféle külsõ
erõ és szándék, könyvtárosi szakértelem
nem lett volna képes elérni a fent leírt
eredményeket. A díj fõszereplõje a falu
közössége! Ezért érdemli meg Imrehegyen a Könyvtár, Információs és
Közösségi Hely az A Könyvtárügyért elismerést. ■
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Közhírré tétetik
E-tanácsadóként a budapesti gyermeknapon
✒ Szilassi Andrea

A Nemzetközi Gyermekmentõ Szolgálat
a Fõvárosi Önkormányzattal és néhány
más szervezettel karöltve huszonnégy
éve már, hogy megrendezi kétnapos, ingyenes gyermeknapi rendezvényét a
budapesti Városligetben. Idén május 24-én
és 25-én, rekkenõ hõségben került sor az
eseményre.
Az NIIFI meghívására Pohner Lászlóné kolléganõmmel jómagam is részt
vehettem a kétnapos eseményen a
Winston Churchill-sétányhoz közeli réten, a Biztonságos Internet Sátorban. Nevünknek megfelelõen a biztonságos
internethasználat köré szervezõdött a
tevékenységek jelentõs része: kvízek, írásos tesztek, javaslatgyûjtemény szülõknek a biztonságos internetezésért. Szerepelt még a tájékoztató anyagokban az
eMagyarország Centrum és a webhelyek
ajánlása. Utóbbi hét–tizenegy éves gyermekeknek és tizenkét–tizennyolc éves
fiataloknak, valamint szülõknek és tanároknak szolgál hasznos információforrásul.
Egy óriási asztalnál tesztekkel és a
témához kapcsolódó tanácsadással vártuk
a szülõket és nagyobbacska gyermekeiket. A kérdések egyrészt a netikett témakörébe tartoztak, másrészt általános körû
és nagy fontosságú biztonságtechnikai ismereteket mértek fel. Rengetegen megfordultak az asztalunknál mindkét napon
– köszönhetõen a vonzó ajándékoknak is.
A különféle ingyenes prospektusok, matricák mellett kapható volt fényvisszaverõ
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karkötõ, luftballon, buborékfújó, golyóstoll, frizbi, macskaszem kerékpárra egyaránt. Gyermeknap lévén nem hiányoztak a helyszínrõl a számítógépek és a
játékprogramok sem. Egy Xbox is eredményesen csalogatta a tizenéves látogatókat. Sátrunk programjait és ajándékait
az Alapvetõ Jogok Biztosának Hivatala, a
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, az
NMHH, a HP Magyarország, a Mobilsuli
és a Magyar Telekom, valamint a UPC
Magyarország finanszírozta.
De ne hagyjuk ki a többi gyermeknapi
rendezvényt sem! A nemzetek utcájában
számos ország nagykövetsége, illetve
kulturális intézete mutatta be kulturális
és gasztronómiai sajátosságait. A kulturális látnivalókat zene, tánc tette teljesebbé a nagykövetségek színpadán. A Magyar Lovasterápia Szövetség munkatársai
a nagyközönség számára lovasterápiás
bemutatókat tartottak. Az OTP Bank
focikupát szervezett általános iskolásoknak.
Élénk zsivaj hallatszott mindvégig az
ideiglenesen felállított pálya felõl. A pálya fölé magasodó reklámhõlégballon
kitûnõ szolgálatot tett a hatalmas területen mint igazodási pont. Ingyenes nõgyógyászati és gyermekfogászati szûrés,
véradás is szerepelt a programkínálatban.
Az igazán bátor gyermekeket, akik ezen
az ígéretes és örömteli napon bevállaltak
egy fogászati vizsgálatot, arcfestés és
sokféle ajándék várta a „megpróbáltatásért” a fogászati szûrõállomás mellett.
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Kutyás bemutatót is láthattak a nézelõdõk a napozóréten, a Kutyával az Emberért Alapítvány szervezésében, a nagykövetségek színpadán. A legkisebbeket és
szüleiket a babaréten várták fejlesztõjátékokkal az árnyas fák alatt. Térzenét adott
a Királydombnál a Zuglói Filharmónia
Zenekar.
Fegyver- és harckocsi-bemutatót is
tartott a Magyar Honvédség. A Mercedes-Benz ún. MobileKids (MoKi) programjával játékos formában, szórakoztató
módon kívánta felhívni a négy–tíz éves
korosztály figyelmét a biztonságos közlekedés legfontosabb kérdéseire, a megfelelõ magatartásmintákra.
E programok mellett vásárosok és kereskedõk kínáltak mindent, mi szemnek
és szájnak ingere. Fárasztó, de kellemesen üdítõ idõtöltést jelentett ez a két nap
mindkettõnk számára. ■
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Csulákné Angyal Katalin
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Goldschmidt Éva
Móricz Zsigmond Városi Könyvtár, Tata
Gulyásné Somogyi Klára
LFZE Zenetörténeti Kutatókönyvtár, Budapest
Mennyeiné Várszegi Judit
Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi
Tér, Gyõr
Pallósiné Toldi Márta
Berzsenyi Dániel Könyvtár, Szombathely
Poprády Géza
Budapest
Sturcz Júlia
Országos Idegennyelvû Könyvtár, Budapest
Szilassi Andrea
József Attila Megyei és Városi Könyvtár,
Tatabánya
Takács Tímea
Gárdonyi Géza Városi Könyvtár, Oroszlány
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Tavaszi vízcseppek hulltak a gyermekkönyvtárban
✒ Goldschmidt Éva

Gyönyörû, napsütéses idõben érkeztek a
kis szavalók a Móricz Zsigmond Városi
Könyvtár gyermekrészlegébe 2014.
május 9-én. A madarak és fák napja alkalmából megrendezett versenyen három
iskola diákjai vettek részt. A megmérettetés témája a víz volt, amely valamennyi
élõlény éltetõje és táplálója.
Az esemény fantasztikusan indult, hiszen Csatay Liliána, a Vaszary Általános
Iskola második osztályos tanulója rögtön
nem is egy, hanem két verssel örvendeztetett meg bennünket. Tõle hallhattuk
Kányádi Sándor költeménye mellett Jász
Attila Vacak-patak címû mûvét. A diákok
versválasztása sokrétû volt, a víz több
formában is megmutatkozott. A költemények képzeletben elrepítettek minket a
Balaton partjára, szinte bõrünkön érez30

hettük, hogy milyen a meleg esõ, és fülünkben hallhattuk a tenger tajtékzó hullámcsapásait.
A zsûritagok – Szabó Szerafina
könyvtáros, Ivanics Lászlóné versíró és
Kollárné Bombicz Zsuzsa mûvelõdésszervezõ – tanácskozása alatt a gyermekek a kihelyezett finomságokból ehettek,
ihattak, kisvártatva pedig a zsûri visszatért az eredménnyel. Valamennyi résztvevõt emléklappal és az év madarát, a túzokot ábrázoló kulcstartóval jutalmaztuk.
Ivanicsné Ica zsûritagunk két verssel készült, amelyet az alkalomra, a témához
kapcsolódóan írt, a gyermekek pedig
nagy tapssal honorálták gondolatébresztõ
sorait.
Díjakat egy korcsoportban (másodikharmadik osztály) adtunk át: az elsõ helyen Vass Botond végzett Tamkó Sirató
Károly Dal a tóról címû versével. Azután
a Szalay Minka Regina által szavalt Meleg esõben! címû költemény nyerte el
legjobban a zsûri tetszését, majd KisPrumik Levente Rónay György Délutáni
zápor címû versével a harmadik helyen
zárt. Csatay Liliána pedig a különdíj boldog tulajdonosa lett. ■
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A csodálatos Majk
✒ TT

Fotó: Vajay László

Folytatódott az oroszlányi Gárdonyi
Géza Városi Könyvtár Így írnak Õk… sorozata. Az idén hatvanéves könyvtár olvasótermében a nagy érdeklõdés miatt
pótszékeket kellett biztosítani.

A majki remeteség múltja az újabb kutatások tükrében címmel Payer Gábor
könyvtáros, történelem tanár tartott vetítettképes elõadást. Hazánk egyik legérdekesebb és legépebb állapotában megmaradt emléke a majki remeteség, mely a
szigorú kamalduli szerzetesrend egykori
életét, lelkivilágát tükrözi vissza. A hely
természeti szépsége pedig a csodálat
hangját csalja ki az idelátogatóból. Az
elõadó beszélt a mûemlékegyüttes múltjáról, gömbpanorámás felvételeken
mutatta be a fõépületet (Foresteria), valaKönyvtári Levelezõ/ lap • 2014. június

mint annak csodálatos ebédlõjét (Refektórium), a benne található freskókkal
együtt. A remeteségben húsz cellaépület
emelését tervezték, de csak tizenhét készült el. Az egyes cellákat adományozók
nagylelkûségébõl építették, kiknek címere díszíti kívülrõl magát az épületet. Az
elõadó a számszimbolikai összefüggésekkel is megismertette a közönséget.
A pompás épületegyüttes 1770-ben készült el végleges formájában. A majki remeték azonban nem sokáig maradhattak
celláikban, mert II. Józsefnek a szerzetesrendeket eltörlõ rendelete 1782-ben
kiûzte õket, s ezután szétszóródtak az
országban. A létesítmény késõbb posztógyárként, katonai kórházként, munkásszállóként, iskolaként mûködött.
A felújítási munkálatok napjainkban is
folytatódnak, a kastély fõépületének ünnepélyes átadására a tervek szerint 2014.
augusztus 20-án kerül sor.
Az információkban bõvelkedõ elõadást a közönség érdeklõdve hallgatta,
majd a prezentáció befejeztével Takács
Tímeát, a szervezõ intézmény vezetõjét
arra kérték, a kastély fõépületének felújítása és átadása után a helyszínen is szervezzenek egy hasonló rendezvényt,
hiszen a személyes élmény varázsa felülmúlhatatlan. ■
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Házi bajnokság a gyermekkönyvtárban
✒ Takács Tímea

Fotó: Szlezákné Molnár Katalin

Május 15-én délután zajlott az oroszlányi
Gárdonyi Géza Városi Könyvtár Gyermekkönyvtárában mûködõ sakk szakkör
házi bajnoksága, melyre négy korcsoportban tizenhét érdeklõdõ nevezett.
A szokatlanul nedves és hideg idõ sem
tudta kedvét szegni a legelszántabb sakkrajongóknak, akik a gyermekkönyvtárban lelkes szurkolókkal körülvéve játszották le a meccseket.

Mindhárom korcsoportban – hat–
nyolc, tizenkettõ–tizennégy és tizenöt–tizennyolc évesek – a létszám lehetõvé tette, hogy mindenki játsszon mindenkivel.
Számhúzással dõlt el az elsõ mérkõzések
párosítása, s a gyõztes partik száma alakította ki a végsõ sorrendet. A kihívás komolyságát mi sem bizonyította jobban,
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mint a néha fel-feltörõ könnyes öröm
vagy csalódott sóhaj. Az eredményhirdetésre közel két óra játék után került sor.
A hat–nyolc éves korcsoportban indulók közül az elsõ helyet a legfiatalabb
versenyzõ, a hatéves Bázsa Imre érte el,
kiharcolva az idõsebb versenyzõk elismerését is.
A tizenkettõ–tizennégy éves korosztály népes táborából végül az elsõ helyen
két-két gyõztes meccsel Keltai Dóra és
Bázsa László végzett. Második helyezett
egy gyõzelem és egy döntetlen bezsebelésével Schäffer Mihály lett, a harmadik
helyen pedig egy döntetlen eredménnyel
Bázsa Tamás végzett. Mindannyian tizenhárom évesek.

A legidõsebbek között (tizenöt–tizennyolc) az elsõ helyet a tizennyolc éves
Szécsi Balázs szerezte meg, õt követte a
tizenhét éves Babai Bence (17) és a tizenöt éves Bázsa Bea.
A sakk szakkör a nyáron szünetel, de
szeptembertõl ismét várja a sakksport
iránt érdeklõdõ gyerekeket, fiatalokat az
oroszlányi Gárdonyi Géza Városi Könyvtár gyermekkönyvtárába, csütörtökönként tizenhat órától. ■
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Hogy jól kezdõdjön a nyári szünet
✒ Takács

Június 14-én délután kilencedik alkalommal népesült be az oroszlányi Szent
Borbála tér a Gárdonyi Géza Városi
Könyvtár és az oroszlányi Ifjúsági és Társasjáték Klub által szervezett Napfény
Karneválnak köszönhetõen. A rendezvény témájában kapcsolódott a hatvanéves Oroszlány város ünnepségeihez, hiszen számos programelem volt hivatott
felidézni a város néhány olyan, a városlakók életében szép emlékeket hagyó épületegyüttesét, mint a régi strand, a vidámpark vagy az Ady mozi.

A csodálatos napsütésben számos
ügyességi fajátékot, „vizes” játékot kipróbálva gyûjthették a napfénytallérokat
a vállalkozó kedvû gyerekek. A bütyköldében napfényvirág készült, a felállított sátorban régi rajzfilmekbõl láthattak
részleteket a gyerekek. A meghirdetett
rajzversenyen vidámparkot tervezhettek,
rajzolhattak a vállalkozó szellemûek, s a
legjobb munkákat ajándékcsomagokkal
jutalmazták a szervezõk a Greenenergie
Kft. jóvoltából. A legjobbak Orgován Vivien, Szamosi Mercédesz és Krizsán Dóra lettek.
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A jól megérdemelt tallérokért cserébe
a szorgoskodók birtokba vehették a legnagyobb csúszdás nyuszi és a legkisebb ugráló légvárakat, a fa körhintát.
A büfében csillapíthatták szomjukat a
nemcsapvíz.hu és éhségüket lángossal is
a Porcijó büfé felajánlásából. Ezen kívül
arcfestésre, tetoválásra és hajtogatott
lufifigurára is cserélhették megszerzett
napfénytallérjaikat a résztvevõk.
A téren felállított színpadon színes
mûsor szórakoztatott gyereket, szülõt,
nagyszülõt. A Bakfark Kvartett koncertje
után meséket hallgathattak KollerMolnár Tímea és Bata Gabriella elõadásában. Ezután a Hokkedli Bábszínház
bábelõadását, majd a PlatinA Táncstúdió
táncshow-ját láthatta a nagyérdemû a
színpadon. A Zabszalma zenekar koncertjével zárult a mûsorok sora.
A napfényes napra a koronát a tûzoltók által létrehozott habparti tette fel,
méltó záróakkordjaként a mesés délutánnak.
Köszönjük támogatóink – Flepp hangés fénytechnika, nemcsapvíz.hu, Aszódi és társa, Greenenergie Kft., Vértesi
Erdõ Zrt., Oroszlány Önkormányzati
Tûzoltó-parancsnokság, Hostya Imre,
Porcijó Büfé Oroszlány Piac – önzetlen
segítségét! ■
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A Könyvtári Intézet felhívása az internet káros hatásai elleni,
a kiskorúak védelmét lehetõvé tevõ szûrõprogram használatára
Felhívjuk a könyvtárak figyelmét, hogy a 2013. évi
CCXLV. törvény 20. §-a szerint (hatályos: 2014.
IX. 1-jétõl) a muzeális intézményekrõl, a nyilvános
könyvtári ellátásról és a közmûvelõdésrõl szóló
1997. évi CXL. törvény 55. §-a a következõ (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A nyilvános könyvtár az általa üzemeltetett, kiskorúak által is használható, internet-hozzáféréssel rendelkezõ számítógépek használatát a
kiskorúak védelmét lehetõvé tevõ, könnyen telepíthetõ és használható, magyar nyelvû szoftverrel ellátva biztosítja a kiskorúak lelki, testi és értelmi fejlõdésének védelme érdekében.”
A jogszabály elõírásának betartása fontos társadalmi érdek. Az interneten számos, a gyermekeinkre káros tartalom található, ezért kiemelten fontos megfelelõ figyelmet fordítanunk gyermekeink
védelmére. A nemkívánatos tartalom kiszûrésére
többféle lehetõség adódik:
• Az internetes böngészõben letilthatunk bizonyos weboldalakat. Ez azonban nyilvánvalóan nem
elegendõ védekezés, hiszen képtelenség számba
venni minden egyes honlapot, amely veszélyforrást
jelenthet.
• Használhatunk olyan keresõt, amelynél beállíthatjuk, hogy bizonyos felnõtt tartalmakat ne soroljon fel a találatok között.
• Választhatunk egyet a számtalan programból,
amelyet kifejezetten az interneten elérhetõ tartalmak szûrésére fejlesztettek ki. (Hasonló, mint a televízióban a korhatárt jelzõ feliratok és jelzések.)
• Vannak pénzért beszerezhetõ különféle szûrõprogramok is, de ezek nem biztos, hogy alkalmasak
könyvtári használatra. Általában egygépes verziók,
többségük angol nyelvûek, így magyar nyelvi környezetben nem nyújtanak megfelelõ védettséget.
• A Google-on, a keresési beállításoknál található a Biztonságos Keresés szûrõje opció, de ez is
csak jelképes megoldás egy professzionális szûrõprogramhoz képest.
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Javaslatunk
A könyvtárak használják ki a jogszabályba foglalt lehetõséget: az internetszolgáltatóknak kötelességük az
ingyenes szûrõprogram biztosítása! Javasoljuk, hogy
a könyvtárak haladéktalanul üljenek le tárgyalni a helyi szolgáltatóval a megfelelõ megoldásról.
Emellett érdemes megfontolni az ALA (Amerikai Könyvtárosok Egyesülete) ajánlását is: az internetes tartalmak szûrésének olyan megvalósítása
indokolt, amely nem korlátozza a szellemi szabadságot, hiszen annak védelme a könyvtárak alapvetõ
feladata. Ennek érdekében:
1. A könyvtáraknak jól kidolgozott internethasználati szabályzatot kell elkészíteniük és elfogadniuk, amely egyszerre védi a kisgyermekeket
és teszi lehetõvé a szellemi termékek szabad áramlását. A használati szabályzatnak világossá kell tennie a használók jogait és kötelességeit, le kell írnia
a nem kívánatos viselkedést és a szabályzat megsértésének következményeit. A könyvtáraknak bátorítaniuk kell a nyilvánosságot, hogy tagjai vegyenek
részt a használati szabályzat kidolgozásában és elfogadásában.
2. A szûrõprogramot alapos körültekintéssel kell
kiválasztani. Olyan programot kell elõnyben részesíteni, amelynek áttekinthetõk és módosíthatók is a
beállításai. A program szûrési kritériumait célszerû
rendszeresen ellenõrizni, akár a használó közösség
közremûködésével. Meg kell ismernünk és meg kell
értenünk az elõállító által követett szûrési filozófiát.
Biztosítanunk kell a lehetõséget arra, hogy szükség
esetén a könyvtári személyzet kikapcsolhassa a szûrõprogramot vagy egy ilyen szoftvert nem hordozó
számítógéphez irányítsa a használót.
3. Dolgozzuk ki a szûrés alternatíváit! A számítógépes munkaállomások helyének gondos megválasztásával, a gyermekek és családok igényeihez
alakított terekkel is elõsegíthetjük a védelmet.
A legjobb lehetõség azonban, amit a könyvtárak
alkalmazhatnak – fogalmaz az ALA –, az a képzés
és kommunikáció, amellyel minden életkori csoporthoz tartozó használót lehet tájékoztatni a biztonságos böngészésrõl, az adatok védelmének lehetõségeirõl, a káros tartalmakról, valamint arról, hogy a
szûrõprogramok mire képesek és mire nem. ■
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