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Mûhely
Személyes emlékek a debreceni informatikus könyvtáros képzés
huszonöt évérõl*
✒ Bényei Miklós

Rendkívüli megtiszteltetés számomra,
hogy ezen a szép jubileumi megemlékezésen megszólalhatok. Feltételezem, a
szervezõk választása elsõsorban azért
esett rám, mert szerencsés sorsom folytán már csupán egyedül vagyok, aki
kezdettõl fogva tanított és mindmáig folyamatosan tanít a debreceni egyetem
informatikus könyvtáros szakán. Azt hiszem, nem szükséges bizonygatnom,
hogy az 1989-tõl eltelt negyedszázad
alatt rengeteg emlék halmozódott fel a
tudatomban, pontosabban szólva: ezt az
idõt, az egyetemen töltött idõszakot valójában úgy éltem meg, mint élmények sorozatát. Természetesen, ahogy az lenni
szokott, olykor voltak kellemetlen, sõt
kifejezetten rossz pillanatok, napok, hetek is, de – és ezt nyugodt szívvel állíthatom – lelkemben igazán a kellemes élmények ragadtak meg, mert voltaképpen
ezek voltak többségben.
Úgy vélem, hozzászólásomnak a meghívóban megadott címe felhatalmaz,
hogy ezúttal – tõlem kissé szokatlan módon – a tudományosság szigorú követelményeinek betartását mellõzve
beszéljek. Arra gondoltam, hogy a rendelkezésemre álló szabott idõben néhány

* Elhangzott 2014. november 14-én
a Debreceni Egyetem Informatikai Kar
Könyvtárinformatikai Tanszéke által 25 éves
a debreceni informatikus könyvtáros képzés
címmel rendezett jubileumi konferencián.
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mozzanatot villantok fel a debreceni képzés történetébõl, leginkább a személyes
tapasztalataimra támaszkodva. Amit
mondani kívánok, le is írtam, mert
egyébként elkalandoznék, eltévednék az
emlékek dzsungelében.
Mindenekelõtt az indulás sajátos körülményeirõl és furcsaságairól szeretnék
szólni. Kevésbé ismert, hogy a debreceni
egyetemi könyvtárosképzés gondolata
képlékeny formában már a hetvenes
években, majd egyre határozottabban a
nyolcvanas évek elején is felvetõdött.
A magyarországi könyvtárügy dinamikus mennyiségi és minõségi fejlõdése
ugyanis egyre inkább követelte a magasan kvalifikált szakemberek létét, alkalmazását. Debrecenben egyedülálló intézményi bázis segíthette volna az oktatómunkát: a kötelespéldány-jogosultsággal
rendelkezõ Kossuth Lajos Tudományegyetem (KLTE) Könyvtára, a másik két
egyetemi gyûjtemény, a nagy múltú református kollégiumi könyvtár, az országos átlagot meghaladó színvonalon
mûködõ megyei könyvtár, továbbá jeles
iskolai, fõiskolai, szakszervezeti és szakkönyvtárak. Miután a budapesti Eötvös
Loránd Tudományegyetem történelem–könyvtár szakán szereztem diplomát
és mindjárt végzés után, 1966 nyarán a
Hajdú-Bihar Megyei Könyvtár munkatársa lettem, ahol tudományos kutatómunkát is folytathattam, a leendõ szak
oktatójaként korán szóba került a nevem.
Eleinte a javaslattevõk a budapesti kép3

(fotó: www.unideb.hu)

zés tartalmi és strukturális lemásolására
gondoltak. Majd amikor a nyolcvanas
évek második felében az egyetem vezetése komolyan napirendre tûzte a könyvtár
szak megalapítását, még mindig a Közmûvelõdési Tanszék keretében tervezték
a megvalósítást. Mivel elég közel álltam
a kandidátusi fokozat megszerzéséhez, a
szak megszervezésének elõkészítésével
a bölcsészkari vezetés engem bízott meg.
Feladatomat csakis úgy láthattam el megfelelõen, hogy felkértek egy szakértõi bizottságot is, amelyben mások mellett
Gomba Szabolcsné, a KLTE Könyvtárának fõigazgatója, Boda István, a rektori
hivatal tudományos titkára, Fülöp Géza,
az ELTE Könyvtártudományi Tanszékének akkori vezetõje és Arató Mátyás
egyetemi tanár is helyet kapott. Arató
professzor személye és hathatós szerepvállalása már egy jelentõs szemléleti for4

dulatot jelzett. A KLTE akkori természettudós vezetõi, Csikai Gyula rektor,
Daróczy Zoltán, Beck Mihály – nyilván a
nemzetközi tapasztalataik alapján és az
információközvetítés új trendjeinek ismeretében – egy újfajta, az informatikával ötvözött könyvtárosképzés itteni indítását szorgalmazták. Noha én bölcsész
voltam – és az is maradtam –, valamit
megsejtettem az ötlet nagyszerûségébõl.
Közrejátszott ebben, hogy Kovács Máté
tanítványának vallottam – és vallom –
magam, õ pedig a hazai könyvtártudomány mûvelõi közül az elsõk között ismerte fel a számítástechnika könyvtári
alkalmazásának lehetõségeit, kivételes
távlatait. A minisztériumi felterjesztés
már ebben a szellemben fogant. A kérelmet messzemenõen támogatta a mûvelõdési minisztérium könyvtári osztályának
vezetõje, Juhász Jenõ, aki számottevõ
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anyagi támogatásról is gondoskodott.
Hamar megszületett a hivatalos engedély
is: elsõként az országban a KLTE informatikus könyvtáros szakot indíthatott,
egyelõre kizárólag angol szakkal párosítva.
A szemléleti problémák azonban még
az elsõ felvételi vizsgák elõtt sem oldódtak meg. A Bölcsészettudományi Kar elutasította az új profilú szak gondozását,
én nem lehettem a kar oktatója, nem volt
tanszék, illetõleg tanszéki csoport. S ekkor állt mellénk a Természettudományi
Kar dékánja, Bazsa György professzor:
az utolsó pillanatban átvette a szakot,
közvetlen munkatársa, a nemrég elhunyt
Jékel Pál közremûködésével felkért budapesti szakembereket és néhányat a számítóközpont munkatársai közül, óradíjasként én is taníthattam. Nélküle és a
már említett Arató Mátyás nélkül az informatikus könyvtáros szak 1989-ben
aligha indulhatott volna el. Bazsa professzor jóakaratú támogatását azóta is
érezzük, élvezzük. Arató professzor –
amíg egészségi állapota engedte – rengeteget segített, a kezdeti idõkben még órát
is vállalt. Természetesen jóval többen
voltak és vannak, akiknek a képzés kiformálásában, meggyökereztetésében nyújtott segítségért szintén köszönettel tartozunk. Kérem, nézzék el nekem, hogy
most nem sorolom fel mindannyiukat,
mert alighanem kifutnék az idõbõl. Néhány nevet mégis megemlítenék: a Matematikai és Informatikai Intézet vezetõje,
Lajkó Károly – mellesleg õ hívott meg
másodállású docensnek –, a valamivel
késõbb, 1994-ben megalakult Komputergrafikai és Könyvtár-informatikai Tanszék vezetõje, Szabó József és utóda,
Bácsó Sándor, aztán a szakon oktató inKönyvtári Levelezõ/ lap • 2014. december

formatikus kollégák: Fazekas Gábor,
Almási Béla, Kormos János, a docensi kinevezésemig szakfelelõsi teendõket is ellátó Juhász István és mások. Különösen
az elsõ években nem nélkülözhettük a fõvárosi könyvtárosokat: például Horváth
Tibort, Ottovay Lászlót, Környei Mártát.
(Mint ahogy késõbb mi is segítettünk az
egri, a nyíregyházi és a debreceni fõiskolai képzés megalapozásában, illetve megerõsítésében.) Bátran mondhatjuk tehát,
hogy a debreceni informatikus könyvtáros szak létrejötte és talpon maradása
kollegiális összefogás eredménye.
Talán az is a mi, meggyõzõdésünk
szerint a nemzetközi tendenciákhoz igazodó törekvéseinket igazolta, hogy 2001ben a képesítési kormányrendelet az informatikus könyvtáros szak megnevezést
írta elõ az ország valamennyi könyvtárosképzõ intézményében. Ez az elnevezés megmaradt az ún. bolognai reform
során is, minden fõiskolai és egyetemi
képzõhelyen. Huszonöt év távlatából
akár büszkék is lehetnénk arra, hogy a
nyolcvanas-kilencvenes évek fordulóján
úttörõ szerepet vállaltunk és játszottunk
egy újfajta, az információszolgáltatásban
mindenképpen korszerû képzési profil
meghonosításában. A kilencvenes években a kezdeményezés szakmai fogadtatása még igencsak ellentmondásos volt, és
talán még ma sem teljesen egyértelmû.
Holott a digitális mûveltség sodró erejû
terjedése és fejlõdése elkerülhetetlenül
szükségessé teszi, hogy a jelen és még inkább a jövõ könyvtári szakembere rendelkezzen magas szintû informatikai
ismeretekkel, azaz – és most Bazsa professzor egyik, a tanszékünk által tavaly
rendezett konferencián elhangzott szóleleményét idézem – webkönyvtáros le5

gyen. S hogy negyedszázada jó úton
indultunk és járunk, azt a debreceni informatikus könyvtáros szak oktatóinak,
valamint egykori hallgatóinak a könyvtár- és információtudomány mûvelésében
játszott jelentékeny szerepe is bizonyítja:
a hazai és külföldi publikációik és konferencia-elõadásaik sokasága, aktív részvételük a könyvtárosképzésben; és
örömmel emlegethetjük jelesebb és ambiciózusabb hallgatóinknak a tudományos diákköri konferenciákon elért kiváló eredményeit is.
Mindenképpen szeretnék szót ejteni
az itteni képzés vitathatatlan sikerágazatáról, a levelezõ tagozatról. Már-már a feledés homályába merült, hogy annak idején, még vagy már 1989-ben, az Országos
Széchényi Könyvtár Könyvtártudományi
és Módszertani Központja kérte: a KLTE
égisze alatt az egyetemi diplomával igen,

de könyvtáros szakképzettséggel nem
rendelkezõ könyvtári dolgozók számára
szervezhessenek két és fél éves kurzust,
ahol a sikeres államvizsga után a KLTE
adná ki az oklevelet. Az oktatás már õsszel megkezdõdött és néhány évig Budapesten folyt, részben fõvárosi, részben
debreceni tanárokkal. Miután 1994-ben
létrejött a Komputergrafikai és Könyvtárinformatikai Tanszék, hamarosan átvettük – a TTK tanulmányi osztályának
megértõ adminisztratív közremûködésével – a levelezõ képzés szervezését és lebonyolítását; az elsõ itteni évfolyam
1996-ban végzett. Noha az informatikus
könyvtáros szakot nappali tagozaton csak
másik szakkal párosítva lehetett felvenni,
levelezõ tagozaton ettõl az ún. másoddiplomás képzés során eleve eltérhettünk.
Majd minisztériumi engedéllyel fogadhattuk a tanárképzõ fõiskolákon (tehát

(fotó: www.unideb.hu)
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kétszakos képzésben) könyvtár szakon
végzett kollégákat is ún. kiegészítõ képzésre. Késõbb jogszabály tette lehetõvé,
hogy a hajdani felsõfokú tanítóképzõ
intézetek könyvtáros–népmûvelés szakának hallgatói, továbbá a tanítóképzõ fõiskolák könyvtáros specializálóját elvégzettek is tanulhassanak nálunk.
Mellesleg: mi találtuk ki, hogy az öt féléves kurzus végén legyen ünnepélyes
diplomaosztás. Miután a levelezõ hallgatóink többsége könyvtárban vagy más
mûvelõdési intézményben dolgozott, náluk kitapinthatóan erõteljesebb volt a
motiváció, ezért mi, oktatók is örömmel
foglalkoztunk velük. Személy szerint határozott sikerként könyveltem el, hogy a
könyvtártörténeti stúdiumon az évfolyamdolgozatok, majd a szakdolgozatok
témaválasztásánál jó néhány hallgatót sikerült megnyernem arra, hogy települése
könyvtárának vagy saját munkahelyének
történetét, esetleg annak valamelyik szakaszát dolgozza fel. Néhány munka ezek
közül nyomtatásban vagy/és elektronikus
formátumban is megjelent. Szomorú
tény, hogy az ún. bolognai reform bevezetése óta a levelezõ tagozatra jelentkezõk száma – különbözõ okok miatt –
nagymértékben lecsökkent.
Végezetül egy-két egzakt adat. Úgy
alakult, hogy amióta Debrecenben az informatikus könyvtáros szakon zajlanak
államvizsgák, majd záróvizsgák, tehát
1994 óta, azok mindegyikén részt vettem
vizsgáztatóként. Nemrég, amikor a mai
megemlékezésre készültünk, megszámoltam: nappali tagozaton az egyetemi
(ötéves) képzés végén 252, az alapképzési (azaz BSc) három tanév végén 145
hallgató jelent meg elõttünk (ez összesen
397). Csaknem teljesen megegyezik ezKönyvtári Levelezõ/ lap • 2014. december

zel a levelezõ tagozaton (döntõen a másoddiplomás és kiegészítõ tagozaton)
záróvizsgázók száma: 384. Mindez
együttvéve 781 fõ, és ehhez jön még kb.
egy tucatnyi olyan mester szakos, aki
nem itt járt alapképzésre. Szakterületünk
méreteihez képest ez elég tetemes menynyiség. Sajnálatos módon pályakövetõ
vizsgálatokat, felméréseket nem végeztünk (egy idõben nem is végezhettünk volna), ám a hozzánk eljutó információkból
– bár azok kétségkívül hézagosak – meglehetõsen megnyugtató kép rajzolódik ki.
Egykori hallgatóink becsülettel helytállnak a különféle típusú könyvtárakban és
az információszolgáltatás egyéb intézményeiben, többen külföldön öregbítik
egyetemünk hírnevét (van, aki már húsz
esztendeje), számosan informatikusként
helyezkedtek el, néhányan tanítanak.
Mindig jólesõ érzéssel halljuk, olvassuk,
ha valamelyik egykori hallgatónk vezetõ
tisztségre emelkedik, hiszen ez számunkra, a hajdani tanárok számára is elismerés. Szerencsére hosszú azoknak a névsora, akiket megemlíthetnék. Mindjárt
utánam három olyan elõadó következik,
akik a debreceni informatikus könyvtáros
képzésnek és immár szakmánknak is reprezentánsai. Egyikük a legelsõ nappali
évfolyam diákja volt, ketten levelezõ tagozatra jártak.1 Kérem, hallgassák õket
érdeklõdéssel és figyelemmel. ■

1A

három elõadó: Karácsony Gyöngyi, a
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti
Könyvtárának fõigazgatója (õ volt nappali
tagozatos hallgató), Burmeister Erzsébet, a
Miskolci Egyetem Könyvtár, Levéltár, Múzeum
fõigazgatója és Baranya Péter, a Piarista Központi
Könyvtár könyvtárvezetõje.
7

Napló
Könyvtári napok Tatán
✒ Dollmayer Bea–Dományi Zsuzsa–Goldschmidt Éva

Élõ múltunk – családi ereklyék
kiállítás
A tatai Móricz Zsigmond Városi Könyvtárban immár negyedik éve mûködõ Kézimunka Klub újabb kiállítással örvendeztette meg a látogatókat az Országos
könyvtári napok alkalmából. Az idei téma a családban különbözõ generációk által készített munkák és értékek volt,
szemléltetve, hogy nem csak az idõsek
kiváltsága a kézimunkázás. A bemutató
két részre oszlott: az egyik a családon belüli mûveket tárja a közönség elé, a másik pedig egy állandó kiállítás Tata nevezetességeit megörökítõ alkotásokból.
Utóbbiakat a klub tagjai készítették el
különbözõ technikákkal: selyemfestés,
3D-képkészítés, szoborformázás, keresztszemes hímzés, vert csipkézés.
E komoly munkák alkotóit a Nemzeti
Kulturális Alap és az Informatikai és
Könyvtári Szövetség ajándékokkal is támogatta, amelyeket a kiállítás megnyitóján, 2014. október 14-én vehettek át a
megjelentek.

8

Boldogságvásárban jártak a gyerekek
Különleges zenei csemegére invitáltuk az
ovisokat és a kisiskolásokat 2014. október 15-én. A Boldogságvásár elnevezésû
programot az Országos könyvtári napok
alkalmából rendeztük meg, a Nemzeti
Kulturális Alap, valamint az Informatikai
és Könyvtári Szövetség támogatásával.

A Fürdõ Utcai Óvoda nagycsoportosai
és a Jázmin Utcai Általános Iskola harmadik és negyedik évfolyamos diákjai
kaptak ízelítõt a muzsika és a hangszerek
világából Guoth Zsófia ének-zene pedagógus segítségével. A közösen elénekelt
dalok az örömszerzésrõl, boldogságról
szóltak, mint a Ha jó a kedved, üsd a tenyered vagy az elõadó saját dalai, a Szellõ, szellõ, lovagol a felhõ és a Hátamon a
tarisznyám kezdetû dalocskák. Az elõadó
gitárral, furulyával kísérte az aprótalpúak
dalolását, de olyan is elõfordult, hogy a
gyerekek festették alá minihangszereikkel – ujjcintányér, triangulum, csörgõdob, nagy kézi csörgõ, kasztanyetta,
Könyvtári Levelezõ/ lap • 2014. december

maracas, agogo, tamburin – Zsófia csilingelõ, kristálytiszta énekét. A foglalkozást
körtánc, mondókázás és mese színesítette.
A mulatságot már csak tetézte, hogy
búcsúképpen minden gyermek és kísérõ
pedagógus vehetett az ínycsiklandó vajas
süteménybõl, így a résztvevõknek nem
csak a lelkük, de még a gyomruk is boldogsággal telt meg.

Mozgásban gazdag élet, gerinces tartás
Rochlitz Ildikó gyógytornász tartott elõadást 2014. október 15-én. A Gerinckímélõ olvasás címû rendezvényen egészséges felsõ tagozatos diákok éppúgy
részt vettek, mint mozgásszervi panaszokkal küszködõ idõsebbek.
Fontos, hogy gyógymódot találjunk
bajainkra, de a megelõzés még hangsúlyosabb, és ezt bizony nem lehet elég korán elkezdeni. Elõadónk egészen a csecsemõkorig vezette vissza az emberi gerinc
központi szerepét, hiszen a kisbaba az által, hogy megemeli a fejét, mászik, már
elkezdi erõsíteni hátizmait. A háti görbületünk az ülés kialakulásával kezdõdik, a
járással, állással pedig az ágyéki homorulat mutatkozik meg. Probléma, hogy
a kisgyermek már akkor ül, mielõtt még
bármi mozgásformát megtanult volna.
Az óvodás korú gyermekek nagy részének hanyag a tartása, de az õ korukban ez
még igen hatékonyan kezelhetõ izomerõsítéssel. Ma az elõrehajlásos testtartás a
domináns, gondoljunk csak a fõzésre,
mosogatásra, az írásra iskolapadban ülve.
Régen nem véletlenül ültek a gyermekek
hátratett kézzel a padban. Az olvasást
ajánlott hason fekve végeznünk, de kiemelendõ, hogy a fejtartás is meghatáKönyvtári Levelezõ/ lap • 2014. december

rozza a hát helyzetét, és ez vonatkozik az
állásra, járásra, ülésre is. Fontos tudnunk,
hogy a szimmetrikus sportok, mint például az úszás, erõsítik egyformán a hát
mindkét oldalát.
Amerikában mûködik egy találó elnevezésû mozgalom, az úgynevezett Mozgásgyógyszer Mozgalom. Az orvos receptre felírja a testmozgást. Ildikó a
gyermekeknek különösen kihangsúlyozta ennek fontosságát, és kérte tõlük,
hogy mindenképpen jegyezzék meg: a
mozgás gyógyszer. Arra a kérdésre, hogy
volt-e már valakinek közülük ortopédiai
problémája, csak kevesen válaszoltak
igennel. Reméljük, a késõbbiekben sem
lesz szükségük hasonló szakrendelés felkeresésére, mert az azt jelentené, hogy
felismerték a mozgás jelentõségét életükben.

Öröm könyvek – örömkönnyek
Irodalmi pályázatot hirdetettünk Öröm
könyvek – örömkönnyek címmel az Országos könyvtári napok alkalmából.
A könyvbarátok írásukban megosztották velünk különleges, emlékezetes olvasmányélményüket. Bemutatták kedvenc könyvüket, amely megnevettette
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õket vagy könnyeket csalt a szemükbe.
Bernhard Hagemann, Leonie Swam,
Nicolas Sparks egy-egy regénye került
így a középpontba, ezen kívül két olvasó
Lesley Pearse és Schäffer Erzsébet könyveit ismertette.
Az eredményhirdetést 2014. október
16-án, délután öt órakor tartottuk az olvasóteremben. A beküldõk között akadtak
régi könyvtártagok és olyanok is, akik a
felhívásra jelentkezvén nyertek könyvtári
tagságot. A legjobb pályamûveket
ugyanis éves tagsággal és havi audiovizuális tagsággal jutalmaztuk, amely
DVD, CD kölcsönzését teszi lehetõvé.
Minden kedves könyvajánló kapott oklevelet is, illetve „Találkozzunk a könyvtárban!” feliratú tollat vehetett át. Ez volt
tudniillik az idei könyvtári hét jelmondata. A nyertesek valamennyien eljöttek a
díjátadóra. Mosolyogva, megilletõdve
vették át ajándékaikat.
A Nemzeti Kulturális Alap, valamint
az Informatikai és Könyvtári Szövetség
által támogatott olvasásnépszerûsítõ
program tehát sikerrel zárult. A könyvajánlókat pedig láthatják íróik és a
könyvbarátok, mert honlapunk – mzsvktata.hu – Ajánló rovatában hónapról hónapra megjelennek majd.
Jutalmazottak: Héjj Antalné, Lezsovits
Szilvia, Pallagi Zsuzsanna, Bodáné
Csohán Viktória, Varga Istvánné.
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Maratoni felolvasás
2014. október 17-én a könyvtár az Országos könyvtári napok keretében maratoni
felolvasást szervezett a Magyary Zoltán
Mûvelõdési Ház aulájában. A délután
egy órakor kezdõdõ, négy órán át tartó
rendezvényen a felolvasók maguk által
választott történeteket, regényrészleteket
olvastak fel tízperces váltásokban.
A program célja az olvasás népszerûsítése volt, azzal összekapcsolva, hogy
szemléltessék, milyen sokrétû irodalom
áll a könyvtár olvasóinak rendelkezésére.
A jelenlévõk ízelítõt hallhattak Márai
Sándor, Lázár Ervin, Rideg Sándor, Berg
Judit, Mark Twain, Schäffer Erzsébet,
Vörösmarty Mihály, Bruno Ferrero és
mások mûveibõl. A rendezvény a Nemzeti Kulturális Alap és az Informatikai és
Könyvtári Szövetség támogatásával valósult meg. A program részét képezte egy
egyedi megemlékezés is: Pribojszky
Mátyás tatai illetõségû citeramûvész és
író mindenki nagy szomorúságára aznap
hajnalban hunyt el, ezért a könyvtárosok
a mûvész saját tollából származó önéletrajzával indították a felolvasást. ■
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Találkozzunk a könyvtárban! – Csongrád megyében
✒ Fodor Mónika

Szeged

A Somogyi Károly Városi és Megyei
Könyvtár Szegeden a Dóm téren található központi épületen kívül tizenhárom fiókkönyvtárában látja el a könyvtári feladatokat, továbbá ötvenkilenc települési
könyvtárban végez megyei módszertani
munkát (ezek közül huszonnyolc a
Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer
(KSZR) keretében mûködik).
Ez utóbbinak köszönhetõen a tavalyi
évhez képest nõtt mind az Országos
könyvtári napok programsorozatban
részt vevõ települések, mind a megvalósult rendezvények száma, melyeknek
egyharmada Szegeden, kétharmada pedig a megyében zajlott. A sokszínûséget
segítette a Nemzeti Kulturális Alaptól
(NKA-tól) nyert pályázati összeg, illetve
a KSZR-ben mûködõ könyvtárak esetében az ekkorra idõzített rendezvények
szervezése is.
A programsorozatot – mint már több
éve – Szegeden sajtótájékoztató nyitotta:
igen nagy visszhangot kaptunk, felfigyelt
a média az eseményekre.
A város számos pontján plakátok, szórólapok hirdették a programokat, a Dóm
téren pedig a könyvtár elõtti molinóról
Könyvtári Levelezõ/ lap • 2014. december

tájékozódhattak az érdeklõdõk a Somogyi-könyvtárban megforduló neves vendégekrõl: Gróf Nádasdy Borbáláról, akinek az élete maga a történelem; Fábián
Jankáról, a nagy népszerûségnek örvendõ romantikus történelmi regények írójáról; továbbá sor került Darvasi László
könyvpremierjére (Ez egy ilyen csúcs),
Veiszer Alinda Prima Primissima-díjas
újságíró pedig új interjúkötetérõl beszélt.
A gyermekkönyvtárunk idén kettõs ünnepet „ül”: ötven éve nyitotta meg elõször a fiatal korosztály és szüleik számára az ajtaját, illetve tíz éve indították
útjára kollégáink a Könyvkirály játékot.
Ezt író-olvasó találkozóval, könyves játékokkal és természetesen tortával ünnepelték, a megjelentek nagy örömére.
A megyében is ki-ki felhívta a figyelmet – a település adta lehetõségek szerint
– az Országos könyvtári napokhoz kapcsolódó programjaira, és népszerûsítette
azokat.
Makón a városi könyvtár a helyi gimnáziumba és a helyi szakközépiskolába
települt ki: a tini korosztály érdeklõdésére számot tartó könyvekhez ajánlókat készítettek, jellegzetes rövid részleteket vá-

Makó
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lasztottak ki, amelyekhez totót állítottak
össze, és a szünetekben ezt töltötték ki a
diákok. Ajándékként könyvjelzõt, naptárat, tollat, ceruzát kaptak. Akinek egyegy mû felkeltette az érdeklõdését, azt ott
helyben ki is kölcsönözhette. Közben
megújították könyvtári tagságukat, illetve be is iratkoztak (harminckét új beiratkozó).

Földeák

Földeákon (3018 fõs település) az ország Bálint gazdája elõadásának hatására
– szintén a könyvtári napok keretében –
tavaly alakult meg a Kertbarát Klub,
amelynek tagjai idén a terméseikbõl kiállítást rendeztek. A helybéli kollégáink is
kaptak a lehetõségen: egy hirdetõtáblára
kirakták az országos és a helyi plakátokat, ezt kivitték a terménybemutatóra,
miközben a Találkozzunk a könyvtárban!
feliratú pólót felöltve meg is szólították az
embereket, propagálták rendezvényeiket.

Zákányszék
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A 2670 lakosú Zákányszéken a programsorozatot megelõzõ vasárnapon a helyi vásárban tette ugyanezt az ottani
könyvtáros, egyben megragadva az alkalmat, hogy a fölöslegessé vált, de jó állapotú leselejtezett könyveit árusítsa.
Szatymazon (4626 lakos) is élt e lehetõséggel kollégánk, aki ajándékba vitt a
könyvekbõl a helyi idõsek otthonába,
egyben felhívva a figyelmet az Országos
könyvtári napok eseményeire, majd felolvasást tartott – a szépkorúak nagy örömére. A könyves vasárnapon hetedik alkalommal rendezték meg itt a Fut a falu
programot (a könyvtári napok keretében
indult ez is), ahol a résztvevõk válogathattak a könyvekbõl, illetve idén a megpihenni vágyókat Agymenés címmel filmes totó várta.

Szatymaz

Ambrózfalván (496 fõs KSZR-tag település) Pusztai túra keretében rendkívül
sok ismerettel gyarapodtak a résztvevõk
a Csanádi-puszta természeti értékeirõl, és
megfigyelhették – többek között – a túzokot is, a pusztai táj szimbólumát,
amely egyben az idei év madara is. 2014
a diafilm éve is, ennek kapcsán vetítés
volt a gyerekeknek és az idõseknek –
mindkét korosztály nagyon élvezte.
A diafilm megjelent Magyarcsanádon
(1429 fõs KSZR-tag település) és
Sándorfalván is. Az elõbbi településen
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Ambrózfalva

erõteljes a múltba való visszatekintés –
tavaly a könyvtári napok keretében a helyi védõnõ falvédõ gyûjteményébõl készítettek kiállítást, idén pedig gobelinek,
régi órák és babák gyûjteményét tekinthették meg. A városi gyerekek kérésére
Pizsamaparti volt a sándorfalvi könyvtárban – diavetítéssel, meseolvasással fûszerezve.
Az elsõ világháború kitörésének századik évfordulója alkalmából a Somogyikönyvtár értékes anyagából tekinthettek
meg az érdeklõdõk kiállítást. Földeákon
Marjanucz László történész tartott elõadást e témában.
A helyi értékek bemutatásával más településen is éltek: Kisteleken a Mûvészeti Iskola vezetõje, Szombathelyi Árpád
festõmûvész gyûjteményének szemet és
szívet gyönyörködtetõ darabjait láthatták.
Derekegyházán (1595 fõs KSZR-tag)
a felnõtteknek helytörténeti elõadást, a
gyerekeknek pedig helytörténeti vetélkedõt szerveztek a kollégák.
Szegváron (4449 fõ) is megmérettethették magukat a gyerekek: a harmadik
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és negyedik osztályosok Gárdonyi Géza
A komédiás disznó, az ötödik és hatodik.
osztályosok pedig Illyés Gyula A három
vándorló címû meséjébõl készültek fel.
A feladatok között volt, hogy a mesébõl
eljátszottak egy-egy szabadon választott
jelenetet, megmagyarázták a felbukkanó
idegen szavakat a résztvevõknek, illetve
mesehõsök apróhirdetéseinek feladóit
kellett kitalálniuk.
Makón a gyermekkönyvtárban Z generáció kontra X generáció címmel kerekasztal-beszélgetésre került sor. Rendhagyó informatika óra keretében a hetedik
osztályosok – többek között – arról hallhattak, miként történt a kapcsolattartás az
internet, mobiltelefon, vezetékes telefon
nélküli idõkben, illetve most, amikor az
információáramlás a Skype, az e-mail, a
közösségi oldalak, az okos telefonok segítségével sokkal gyorsabban zajlik, a
személyes kapcsolatok azonban elsorvadnak. Természetesen szó esett az internet és a közösségi oldalak veszélyeirõl is:
nem mindegy, mit tesznek fel magukról,
kit igazolnak vissza ismerõsként.
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Derekegyháza

Az X generációról Deszken (3442 fõs)
sem feledkeztek meg: az online katalógus használatához adtak verbális és vizuális segítséget a helyi kollégák.

Apátfalva

Apátfalván (2960 fõs) és Ásotthalmon
(3855 fõs) nagy sikere volt az egészség
témakörben meghirdetett rajzpályázatnak: utóbbi településen ötvennégy alkotás érkezett be, a gyerekek itt is kaptak
ajándékot a központi promóciós anyagokból. Ásotthalmon a kollégák – a gyerekek nagy örömére – a könyvespolcok
közé „pókhálót” ügyeskedtek, azon keresztül kellett a résztvevõknek egyes
könyveket megközelíteniük, anélkül,
hogy a pókhálóhoz hozzáértek volna.
Hódmezõvásárhelyen a könyves vasárnapon lehetõségük volt az érdeklõdõknek bejárni a könyvtárat, olyan helyiségekbe is bepillantva, ahová egyébként
nem mehetnek be. A legnagyobb sikere a
pincének van – a kollégák leoltják a villanyokat és zseblámpa fényénél barangolhatnak az érdeklõdõk. Természetesen
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a babáknak és szüleiknek is voltak programok – itt nagy népszerûségnek örvend
a Babázó Klub: kedd délelõttönként kúszó-mászó kis emberekkel telik meg a
gyermekkönytár. Szüleiknek beszélt Juhász Orsolya a korosztálynak megfelelõ
mesék és illusztrációk fontosságáról.
A születésnapos gyermekkönyvtárunk
tíz éve indította el a Könyvkirály játékáz.
A kettõs jubileumot könyves játékokkal,
író-olvasó találkozókkal, és természetesen tortával ünnepelték a résztvevõk.
Bálint György kertészeti tanácsait idén
is meghallgathatták Bordányban (3267
fõs), Pusztamérgesen (1182 fõs KSZRtag) és Székkutason (2140 fõs KSZRtag).
A mindörökké nõvel – Endrei Judittal
találkozhattak Szentesen, Földeákon és
Ásotthalmon, aki beszámolójában kiemelte: áradt felé a szeretet, a figyelmesség, „azok miatt az emberek miatt, akik
még szeretnek olvasni, közösségbe járni,
együtt maradni, beszélgetni… Mélyen
hiszem, ma a kistelepülések könyvtárai
ismét óriási szerepet töltenek be a falu
közössége életében, szerveznek, összetartanak, segítenek, olykor lelket ápolnak
és ki tudja, mi mindent vállalnak még fel!
Tiszteletem elõttük!”
Ezt a tiszteletet kívánjuk valamennyi
kollégánknak, országhatáron innen és
túl! ■

Hódmezõvásárhely
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Közhírré tétetik
Jelenits István a tatabányai József Attila Megyei és Városi Könyvtárban
✒ Petényi Erzsébet

A megyei könyvtárnak évtizedekre viszszanyúló jó kapcsolata van a Keresztény
Értelmiségiek Szövetsége (KÉSZ) Tatabányai Szervezetével. Az évenként megrendezésre kerülõ keresztény hét programjai közül egyet minden alkalommal a
könyvtárban tartanak, de az idén három
közös rendezvény is volt.
A KÉSZ szervezete programjaiban
olyan általános emberi értékeket, az emberi életet kísérõ témákat igyekszik körüljárni, amelyek bárki számára befogadhatóak, mindenki érdeklõdésére számot
tarthatnak.
Ezúttal nem a programsorozat részeként, hanem önálló rendezvényen láttuk
vendégül Jelenits István piarista tanárt.
Voit Pál könyvtárigazgató köszöntõ szavai után Pap István, a tatabányai szervezet vezetõje, Jelenits tanár úrról szólva
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Kristóf Attila meleg szavait idézte:
„Nemcsak bölcsessége, hanem nyugalma
és békéje is hatott rám. Melegség és biztonság áradt belõle, egyszerûség és természetes, csendes szerénység, amin nem
hagyott nyomot sem a tudás, sem a hírnév. Megéreztem benne az erõt, az állhatatosságot, a világszemlélet egyértelmûségét, amit a hit tesz rendíthetetlenné.
S ebben az erõben valamely »kópéság«,
humor és eltökélt bátorság van, amellyel
– kissé elõregörnyedve – halad a maga
egyirányú útján. Tudom, hogy ez az ember tanítónak született.”
S valóban, Jelenits István bõ egy órában egész lényével, szavaival ezt közvetítette.
Az elõadásban Bohumil Hrabal A gyémántszemû címû novellája kapcsán
mondta el gondolatait. Már a novella felolvasása is olyan érzékletes volt, hogy a
közönség teljesen együtt élt a szöveggel,
az elõadóval, s jókat kacagtak, amíg hallgatták.
Hrabal írásaiból egyfajta egészséges
hangulat árad. A gyémántszemû címû novella különös mondanivalója modern és
mégis õsi élethelyzetet mutat be. Az elbeszélés rokonságba állítható Boccaccio
Dekameronjával, hiszen mindkét mûben
alkalmilag összegyûlt emberek szórakoztatják egymást és magukat utazás közben. Hrabal fõhõse egy tizenhat éves
lány, a „gyémántszemû”, aki Prágába
utazik és a fülkébõl kihallatszó jóízû beszélgetés miatt tér be éppen ide. Az utastársak eleinte tartanak tõle, részvéttel
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néznek rá. Aztán kiderül, hogy érdekes
személyiségû, jó humorú, s elindul a beszélgetés. A lány az édesapjáról mesél
förgetegesen érdekes történeteket, és a
többieknek is eszükbe jutnak történetek
saját apjukról. Az egyszerû emberek hõsökként tûnnek elõ az elbeszélésekbõl,
mindenkinek van mondanivalója saját
apjáról. A kopasz utas szomorú történetének végkicsengése is pozitív, mert hõsként magasodik ki az apa alakja.
Finom, groteszk játékot ûz velünk az
író, úgy intézi, hogy azért ne vegyük nagyon a szívünkre a szomorú történetet.
A vonat megáll, az utas leszállni kénytelen és a sztori végét már az ablakon
keresztül kiabálja be a fülkébe, s ezzel
fura, humoros szituáció keletkezik. Amikor fõhõsünk kijelenti, hogy biztos benne, a mûtét után õ is látni fogja ezt a gyönyörû világot, az olvasóban tudatosul a
lány vaksága. Az utastársak szkeptikusak: valóban olyan csodás ez a világ? Ekkor meséli el a lány a fiú történetét, aki
szerelmi bánatában megvakította magát,
majd megbánta tettét, hiszen jól tudja,
mit veszített. Mindenki egyet ért vele.
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Az elbeszélés alapvetõ íve: elõször elszorul az emberek szíve a vak lánytól, aztán az õ ötlete nyomán mindenki mesélni
kezd, és így jó hangulatban, kellemesen
telik az utazás. Ez jelenti az írói nagyságot. Mintha ebbe a fülkébe csak olyanok
ülnének be, akik érdekesen tudnak mesélni – pedig a társaság spontán módon
verõdött össze. Mintha az egész világ figyelne a történetekre. A végkicsengés,
hogy a világban mindig, mindenhol történhetnek csodák.
A novella azzal zárul, hogy jön az
unott képet vágó kalauz, aki az egyhangú
munka miatt ásítozva érkezik, s ezzel
megint visszarántja az olvasót a mindennapok szürkeségébe. A magától értetõdõ
történetet ravaszul szerkesztette írója,
magával ragad, majd visszazökkent az
objektivitásba.
A mindennapokban hajlamosak vagyunk unalmasnak tartani az életet, a világot. Azonban odafigyeléssel, rácsodálkozással könnyen felismerhetõ, milyen
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gyönyörû a világ. A látszólag önmagát
ismétlõ világ tele van meglepetésekkel,
csodákkal. Ha más szemmel néznénk, savanyú pofavágás helyett megláthatnánk a
szépségét is. Bizonyára mindenkinek van
érdekes, megható története az édesapjáról.
Jelenits tanár úr szerint az irodalomtanítás ügyetlensége okán a környezõ népek irodalmát nem ismerjük eléggé. Pedig a magyar írókat csak úgy érthetjük
meg, ha a világirodalmi hatásokat is feltárjuk. Érdemes volna ezeket is tanítani a
középiskolában. Az irodalmon keresztül
esetleg többet megtudhatnánk egymásról, például azt is, hogy Ivo Andric` hogyan írt a magyarokról, vagy azok a
szerb, cseh írók, akik ide jártak egyetemre, hogyan láthatnak minket. Ezek megismerése mind-mind a megértéshez visz
közelebb. Az irodalmak bemutatásával
jobban megismerhetnénk a közös középeurópai emberi sorsokat, sorsunkat. Ha
egymás mûvészetével megbarátkozunk,
sok mindent megtudhatunk az adott nép
életérõl is, jobban megérthetjük. Beszélgessünk minél többet, képletesen mondva, nem kell leszállni a vonatról.
A rendezvény meglepetése volt, hogy
a Magyar Piarista Diákszövetség tatai tagozatának képviseletében Dobroszláv
Lajos kis festményével köszönték meg
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Jelenits István látogatását, elgondolkodtató elõadását. A felszólaló elmondta,
hogy õ három évig volt annak idején a tanítványa. Akkor még nem látta ennek a
jelentõségét, de ma már tudja, hogy egyfajta irányultságot, hozzáállást kapott
tanárától. Mind a mai napig eszébe jut
döntési helyzetekben, hogy vajon mit
mondana erre Jelenits tanár úr.
Az elõadást végighallgatva rájöttünk,
hogy vendégünk saját magáról szinte
semmit sem árult el. Azonban ha jobban
belegondolunk, már a témaválasztás sem
volt véletlen. Nyilván azért áll közel hozzá ez a történet, mert a nem kimondottan
vallásos Hrabal magától értetõdõ mûvészetében saját életfilozófiáját is könnyen
megfogalmazhatja.
Abban a háborús korban töltötte élete
egy részét, amely olyan tanulságokat
adott számára, hogy a háború megtervezett iszonyataiból lehet és kell is tanulni,
a bizalmatlanságot, a gondolkodásbeli
különbségeket tudnunk kell feloldani,
hogy a hétköznapi világ csodáit felismerhessük, hogy megláthassuk, milyen szép
is ez a mi világunk.
Mindenkinek ajánlott a novella elolvasása, amely hozzásegít minket ezeknek a
gondolatoknak a továbbfûzéséhez, saját
élmények felidézéséhez! ■
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Költõi találkozó a Deák Ferenc Könyvtárban
Születtünk Erzsébetvárosban – mûvek és szerzõik
✒ Kapuvári Zsuzsa–Béres Ildikó

Erzsébetváros mára már nem tartozik a
fõváros legszebb kerületei közé, de hajdani sajátos hangulata, amely oly mértékben vonzotta a mûvészeket, mindmáig
megmaradt.
Szinte nincs a magyar irodalomnak
olyan alakja, aki ne fordult volna meg itt,
ne töltött volna el ebben a patinás kerületben néhány hónapot, évet, vagy éppen
az egész életét.
Sajátos – kettõs – író-olvasó találkozóra került sor október 15-én a Fõvárosi
Szabó Ervin Könyvtár VII. kerületi Deák
Ferenc Könyvtárában; egy kortárs költõnk, Németh Erzsébet két kötetérõl beszélgettünk, amelyekben összegyûjtötte
mindazokat az ismert és gyakran citált
vagy éppen méltatlanul elfeledett irodalmárokat, akik e városrész falai között éltek és alkottak.
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2009-ben megjelent könyvében a már
közülünk eltávozott mûvészekrõl gyûjtött össze irodalomtörténeti tényeket, izgalmas adalékokat és apró érdekességeket. A képzeletbeli idõvonal mentén csak
néhány különlegességet emelek ki. Szó
került többek között Jókai és Petõfi sajátos „együttélésérõl”, és a lánglelkû költõ
kritikus észrevételeirõl a százkötetes írófejedelemmel és majdani feleségével
kapcsolatosan; vagy éppen Zelk Zoltán
legkevésbé sem irigylésre méltó lakáskörülményeirõl; Janikovszky Éva szerethetõ és szeretett személyiségérõl; Fehér
Klára és férje, Nemes László harmonikus
házasságáról.
Férjek és gyermekek apropóján immár
a második kötet: a Kortárs írók, költõk
Erzsébetvárosban intimitásaira térhettünk át; hiszen Nemes László még min-
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dig közöttünk él, Vihar Béla leánya, Vihar Judit pedig szintén a kerület lakója
amellett, hogy a haikuk legnagyobb magyar fordítójának és a japán irodalom elismert szakértõjének számít.
Kellemes meglepetésként két kortársunk is megtisztelte jelenlétével a találkozót: Fülöp Gábor és Bokor Levente
„bújt meg” a közönség soraiban. Elõbbi a
Leó-versek szerzõjeként mind a fiatalabb, mind az érettebb korosztályt képes
megszólítani; utóbbi Nagy László „felfedezettjeként” a költészetet – és ily módon
saját mûvészetét is – szellemi tápláléknak és egyben élvezeti cikknek tekinti és
szánja. Németh Erzsébet, a taglalt két dokumentumkötet igazán ihletett szerzõje,
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irodalmárként és költõként kivételes empátiával képes olvasói elé tárni, egyben
megközelíthetõvé tenni a magyar irodalom Parnasszusának nagyjait.
Elhangzó szavai a feltétlen szeretettõl
és elismeréstõl áthatottak, a kortárs-lét
meghittsége sugárzik írásából és lényébõl egyaránt.
Könyvtárosként és Erzsébetváros helytörténeti anyagának köteles gyûjtõjeként
hálával tartozunk neki a két kötetért,
amely tovább gazdagítja a kerület értékes
dokumentumait, s egyben színesíti ismereteinket szûkebb pátriánkról.
Talán egyszer majd akad olyan szerzõ,
aki õt sem hagyja ki hasonló témájú
kötetébõl… ■
19

Divatba hozzuk az olvasást!
A Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár alapításának száztízedik évfordulója alkalmából szervezett Divatba hozzuk az
olvasást! programsorozat a végéhez közeledik.
Az évforduló kapcsán a könyvtár
igyekezett számos formában bemutatni
tevékenységét. Kiemelkedõ volt az Állatkertben szervezett családi hétvége, a
különbözõ interaktív játékok és az olvasás-népszerûsítõ programok sikere. Nagy
érdeklõdés kísérte A vers legyen veled!
kampányt és a közös olvasási rekordkísérletet. A könyvtár nemcsak évszázados
múltjának hagyományait vette számba,
hanem 2014-ben kidolgozta a következõ
hét évre szóló Informálni, integrálni, inspirálni címû stratégiai tervét is, hogy a
fõvárosi polgárok hosszútávon is magas
színvonalú szolgáltatásokat tudjanak
igénybe venni.
Most, az ünnepek közeledtével, a Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár irodalmi és
zenés programokat kínál olvasóinak, látogatóinak, használóinak.
A programsorozat vendégei között
megtalálható Szabó T. Anna, Grecsó
Krisztián, Dragomán György, Majoros
Nóra és Dávid Ádám író, az érdeklõdõk
találkozhatnak Tompos Kátya színésznõvel, és részt vehetnek Gyabronka József
Bächer Iván-emlékestjén. Az ünnepekre
való lelki felkészülést segítheti a Böjte
Csaba és Pál Ferenc atyával szervezett
találkozó, és igazi zenei csemege lesz a
Szent Efrém férfikar koncertje. ■
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Adventi programsorozat
• Zene és irodalom: találkozás Tompos
Kátya Jászai Mari-díjas színésznõvel, a
beszélgetést Kemény András vezeti.
Helyszín: Ugocsa utcai könyvtár (XII.
Ugocsa u. 10.)
Idõpont: 2014. december 10. (szerda)
18 óra.
• „Az embereket csak szeretve lehet
jobbá tenni.”: találkozás Böjte Csaba
atyával
Helyszín: kõbányai Könyvtár (X. Szent
László tér 7-14 +36 1 261-6001).
Idõpont: 2014. december 10. (szerda)
12 óra.
• Megyek utánad találkozó Grecsó
Krisztián József Attila-díjas íróval.
Üllõi úti könyvtár (XIX. Üllõi út 255.,
+36 1 281 1163).
Idõpont: 2014. december 11. (csütörtök)
17 óra.
• Család – Mazurka az egy éve elhunyt
Bächer Iván családról szóló írásaiból ad
elõ válogatást Gyabronka József színmûvész, közremûködik Frideczky Katalin
zongoramûvész.
Helyszín: Márai Sándor Könyvtár
(I. Krisztina krt. 87., +36 1 356 4694).
Idõpont: 2014. december 11. (csütörtök)
18 óra.
• „...a lényeg, hogy jó meleg legyen
nálad” találkozó Majoros Nórával és Dávid Ádámmal a gyerek- és ifjúsági irodalom fiatal szerzõivel.
Helyszín: Dagály utcai könyvtár (XIII.
Dagály u. 9., +36 1 340 3309).
Idõpont: 2014. december 12. (péntek)
11:30 óra
• „Pál Feri” találkozó Pál Ferenc atyával, a beszélgetést Barta Krisztina újságíró vezeti.
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Helyszín: Krúdy Gyula Könyvtár
(III. Fõ tér 5., + 36 1 368 8476,).
Idõpont: 2014. december 16. (kedd)
18 óra.
• Jöjj, népek megváltója! A Szent
Efrém Férfikar karácsonyi koncertje,
közremûködik a Budapesti Énekes Iskola.
Helyszín: Központi Könyvtár nagy bálterem (VIII. Reviczky u. 1., +36 1 411
5017).
Idõpont: 2014. december 16. (kedd)
18 óra.
A programokra a belépés ingyenes, de
egyes esetekben elõzetes jelentkezéshez
kötött.
Az eseménysorozatot támogatja Budapest Fõváros Önkormányzata.
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Értékteremtõ délután a jeles napok között
✒ Goldschmidt Éva

Fehérváry Lilla és Vaskó Zsolt

Jeles napok – télidõben címmel hagyományõrzõ mûsort szervezett a tatai Móricz Zsigmond Városi Könyvtár a téli
gyermekkönyvhét alkalmából, 2014. december 1-jén. A Magyar Könyvtárosok
Egyesülete Komárom-Esztergom Megyei Szervezetének támogatásával létrejött programon az alsó tagozatos diákok
közelebbrõl megismerkedhettek a különféle népi hangszerekkel (flóta, doromb,
magyar duda), valamint belehallgathattak a népdalok világába.
A gyermekek a mûsor kezdetén fontos
feladatot kaptak, ugyanis elõ kellett csalogatniuk az együttes férfitagját. Bizony,
jól látták, hogy a színpadi függöny mögött bújt meg valaki, és a hangos Zsoltkiáltásra már elõ is jött a zenész, így lett
teljes a kis csapat.
A jeles napok sora Szent Mártonnal
indult, majd kinyitotta a kaput Erzsébet,
hogy azon besétáljon Katalin. November
végén már igen zord az idõjárás, hideg
szél fúj, és a farkasok is nagyon éhesek,
a nyuszik dideregnek a félelemtõl. A gyerekeknek nagyon tetszett a farkasról és a
nyúlról szóló mese, amint a nyuszi menekül a farkas elõl, hol a bokorba bújik, hol
felmászik a magas fára, végül kiköt a
barlangban, ahol tüzet rak, hogy megme22

legedjen. No, a tûzrakásban a gyerekek is
segítettek, közösen énekelték az elõadókkal az Ég a gyertya, ég címû, ismert dalocskát. Elérkezett a december, és vele
együtt kopogtatott valaki. A nebulók
mindannyian skandálták a Mikulás nevét,
akinek kérdéseire csak igennel szabadott
felelni. Így egyöntetûen igennel válaszoltak arra kérdésre, hogy „ugye esténként
nem szoktatok tanulással foglalkozni”,
vagy arra, hogy „most a színházteremben
kiabáltok”. A Mikulás kimondta az ítéletet: „Virgácsot nekik!” No, de a következõkben kiderült, tudnak a gyermekek jók
is lenni, ezért, mire megérkeztünk karácsony ünnepéhez, mindannyian tiszta
szívvel, nagy örömmel várták Jézus születését.
Az elõadás népi sajátosságokat bemutató zenei stílusvilágát gyorsan megkedvelték a gyerekek, szólt is a hangos taps
az énekszámok alatt. A történetbe szõtt
téli ünnepek pedig segítettek abban, hogy
a kicsik sorra vegyék, hogyan követik
egymást a jeles napok, melyek azok fõbb
ismertetõjegyei. A hideg, esõs téli idõben
kellett egy kis vidám, ugyanakkor kulturális értéket is közvetítõ program, amely
növelhette a gyermekek szívében advent
fényességét. ■
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Víg olvasók találkoztak Vig Balázzsal
✒ Goldschmidt

Vig Balázs író látogatott el 2014. november 5-én, a Móricz Zsigmond Városi
Könyvtár felkérésére, Tatára. A nézõközönséget a Talentum Általános Iskola, valamint a Vaszary Általános Iskola diákjai
alkották, akik már nagyon várták Balázs
érkezését. Mi sem bizonyítja ezt jobban,
mint hogy a Talentum Iskola negyedikesei elõre megvásárolták a Puszirablók címû könyvet, amely e találkozó témáját
adta, és az õszi szünetben el is olvasták.
A lurkók így kiszolgálták elõadónkat
a könyvvel, hol az egyikük példányából
olvasott fel részletet, hol egy másik diákét kérte kölcsön. A gyermekek pedig
lelkesen, már-már meghosszabbított karokkal nyújtották át könyvüket.
Az elõadás nem szokványosan indult,
ugyanis elõ kellett csalogatni Balázst, aki
kisvártatva kalózként robbant be a terembe, és a sok-sok tágra nyílt szempár mind
rászegezõdött. Volt is jelentkezõ a kalózszerepre!
A Puszirablók címû mese hõse,
Szeretke királylány, sok gyermek kedvence lett már a könyv olvasásakor. Az
író segítségével bemutattuk, mi történt,
amikor a lány fürdött: kezünkkel imitáltuk, amint egy hatalmas szívet rajzolunk
a pára lepte tükörre. A történet szerint
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Szeretke királylányt a fürdõkád lefolyójából elõbukkant kalózhajó nyelte el.
Kalandos útján nem volt egyedül, találkozott Bújócskával, a kisfiúval, és kengurujával. Szabadulásuk ára pedig,
ahogy arról a kalózkapitány rendelkezett:
egy mázsa puszi. A gyermekeknek fontos
a szülõi szeretet, és hogy azt tettekben,
például jóéjtpuszival is kifejezzék. A lurkók most megoszthatták egymással, mit
éreztek akkor, amikor elmaradt az esti
puszi. Természetesen kalózversenyt is
hirdetett elõadónk, öt bátor jelentkezõ
közül a kalózkapitánynak kellett eldöntenie, hogy ki a legbelevalóbb, legfélelmetesebb, legkitartóbb kalóz.
Vidám, jó hangulatú találkozó, amelyen kicsik és nagyok játéka és az abból
fakadó öröm ötvözõdött, így jellemezhetnénk vendégünk nagyszerû elõadását. Az
aktív feladatmegoldás a kalózválasztással még nem ért véget, most ugyanis nem
a megszokott asztalterítõt használtuk
díszletként, hanem Balázs gyönyörû színekben pompázó terítõjét, amelyre az
író-olvasó találkozók alkalmával írtak,
rajzoltak a gyermekek. Ennek a feladatnak ezúttal is szívesen eleget tett a közönség, mi több, az író dedikált könyvjelzõkkel ajándékozta meg a lurkókat.
És hogyan gyûjtenek be egy mázsa
puszit a történet fõszereplõi? Erre a kérdésre gyermekkönyvtárunkban is megtalálhatod a választ, ha kikölcsönzöd a
könyvet és elolvasod. Az izgalmas, rejtélyes események mellett az író neked és
valamennyi kis olvasónknak szóló szívbeli üzenetét is megtalálod. ■
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Könyvtárról könyvtárra
Cipészmûhelybõl a „költõk Mekkája”
Visszapillantás a Krúdy Gyula Városi Könyvtár elmúlt hatvan évére
✒ Volekné Temesi Zsuzsanna

Az Országos Könyvtári Napok keretében
2014. október 15-én múltidézõ kerekasztal-beszélgetéssel és könyvtártörténeti
kamarakiállítással ünnepeltük a várpalotai Krúdy Gyula Városi Könyvtár fennállásának hatvanadik évfordulóját. Megtiszteltetésnek érezzük, hogy a könyvtár
olvasótermét zsúfolásig megtöltõ olvasók körében idézhettük fel az elmúlt évtizedeket.
Meghívott vendégeink jelentõs szerepet töltöttek be a könyvtár különbözõ
korszakaiban, illetve partnerei, segítõi
voltak a munkánknak. Részt vett a beszélgetésen Koncz Józsefné és Szajp
Istvánné nyugalmazott könyvtárigazgató,
az egykori szakszervezeti könyvtárat vezetõ Kriszt Istvánné, a rendszerváltásig
tanácselnökként a várost irányító, majd
1992 óta a Könyvtárpártoló Alapítvány
elnökeként tevékenykedõ Csõvári János,
az önkormányzat mûvelõdési osztályát
évtizedekig vezetõ Madaras Annamária,
valamint Huszár Pál tanár, nyugalmazott
egyetemi docens, akit történészként, a
honismereti mozgalom résztvevõjeként,
illetve a rendszerváltás után a Páneurópa
Unió Várpalotai Szervezetének elnökeként szintén közeli munkakapcsolat
fûzött a városi könyvtárhoz. Neményi
László nyugalmazott könyvtárigazgató
betegsége miatt nem tudott jelen lenni
a rendezvényen. A kötetlen, kellemes
hangulatú beszélgetésen minden vendég
személyes élményein átszûrve szólt a
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könyvtárhoz és a könyvekhez való kötõdésérõl, s felidéztük a városi könyvtár
történetének, fejlõdésének múltbeli állomásait.
Az egykori várpalotai iparos olvasókör könyvtárának megmaradt köteteire
építve 1954. augusztus 20-án egy kisajátított cipészmûhelyben, 28 m2 alapterületen kezdte meg mûködését a szocialista
iparvárosként gyors fejlõdésnek indult
Várpalota elsõ települési könyvtára,
melynek fejlõdésére nagy hatást gyakorolt az 1956-os tevékenységéért Várpalotára „számûzött” Könczöl Imre, aki
1963-tól 1980-ig irányította a könyvtárt.
Kiterjedt irodalmi kapcsolatainak köszönhetõen legendássá váltak az általa
szervezett könyvtári esték és irodalmi
majálisok, amelyek kapcsán Várpalotát
ekkoriban a „költõk Mekkájának” nevezték. Ugyancsak az õ érdeme volt a helytörténeti kutató- és gyûjtõmunka megindítása, valamint a város kulturális és
irodalmi múltjának tudományos igényû
feldolgozása (Bán Aladár emlékezete,
Petõfi útjain Veszprém megyében, Várpalota irodalmi kistükre stb.). Könczöl Imre
a megalapozója városunkban a Krúdyhagyomány ápolásának is, amely mára
sokrétû és a mindennapokban is élõ „irodalmi kultusszá” vált.
A nyomdokaiba lépõ Neményi László
elõdje szellemiségében folytatta a megkezdett munkát. Az 1980-as években a
városi könyvtár tovább bõvítette közönKönyvtári Levelezõ/ lap • 2014. december

ségkapcsolatait (ifjú könyvbarátok klubja, vers- és prózamondó stúdió megszervezésével, a Tudományos Ismeretterjesztõ Társulattal való sokrétû kapcsolatok
kiépítésével), így nem meglepõ, hogy a
könyvtár kebelén belül alakult meg
1985-ben a város elsõ „civil” szervezõdése, a Tudományos Ismeretterjesztõ Társulat Várpalotai Szervezetének értelmiségi
klubja: a Gondolkodó Klub. A Városi Tanács felajánlására 1985. április 11-én új
otthonba költözhetett a városi könyvtár.
A Szent István úti épületben 650 m2-en
tágas, korszerûen felszerelt könyvtár nyitotta meg kapuit, ahol nagy sikere volt az
ekkor kialakított zenei részlegnek, a reprográfiai szolgáltatásnak, valamint ekkortól indult meg az irodalomkutatás, a
tájékoztató szolgálat és a helyismereti
gyûjtemény szakszerû feltárása. 1991ben Neményi László hozta létre a Könyvtárpártoló Alapítványt a városi könyvtár
tevékenységének társadalmi segítése érdekében.
Könyvtári Levelezõ/ lap • 2014. december

1991-tõl vette át a könyvtár irányítását
Koncz Józsefné, aki a beszélgetés során
örömmel és büszkeséggel emlékezett
meg többek között a helyismereti állomány különgyûjteményként való továbbfejlesztésérõl és a Krúdy-hagyományõrzés erõsítésérõl. 1998-tól újszerû
kezdeményezéssel gazdagítottuk a Krúdy-emlékek ápolásának sorát: az évente
megrendezésre kerülõ Szindbád-vacsorákkal. Az idén már tizenötödik alkalommal megtartott s nagy népszerûségnek örvendõ vacsorákon a Krúdy Gyula
mûveibõl ismert ételek és italok mellett
nagy szerepe van Krúdy írásainak. Az
irodalmi szemelvényeket hol cigányzene,
hol harmonikaszó színesíti, de minden
egy célt szolgál, hogy Krúdy korát, szellemét és kötõdését a városhoz újra és újra felidézze, a hallgatóság elé varázsolja.
1990-tõl kezdõdtek el a veszprémi Prospektus Nyomda Krúdy-kiskönyvtára sorozatának bemutatói a városi könyvtárban, s e rendezvények révén is sikerült a
25

könyvtárhoz vonzanunk és összefognunk
a helyi „Krúdy-hívõk” lelkes közösségét.
1999 és 2003 között a Tudományos Ismeretterjesztõ Társulattal karöltve évente
irodalmi barangolásokat tettünk a felvidéki tájakon, írók, költõk nyomában.
A Palotai Alkotók Körével való jó kapcsolatnak köszönhetõen az elõadóteremben rendszeressé váltak a képzõmûvészeti kiállítások, ahol bemutatkozási
lehetõséget kaptak a kistérség alkotói is.
1997-ben szerveztük meg elõször a mára
nagy hagyományúvá vált Olvasólámpa
pályázatunkat gyerekeknek, melynek keretében napjainkban már „fülszövegelés”
és blog formában is igyekszünk az értékes gyermek- és ifjúsági irodalom olvasására buzdítani a fiatal olvasókat. 1991
és 1998 között évente megrendezett irodalmi pályázatainkkal pedig fõként a középiskolás korú fiatalok irodalmi szárnypróbálgatásait karoltuk fel Széki Patka
László költõ szakmai közremûködésével.
Az évek során négyszáz ifjú szerzõ küldte el alkotásait, s ezek legjobbjaiból két
antológiát jelentettünk meg (Tizenhatodik
születésnapomon, Befõtt szerelembõl).
Erre az idõszakra esik a könyvtár informatikai fejlesztésének elindulása is:
1999-ben kezdtük meg az állomány számítógépes feldolgozását, 2000-tõl vezettük be az internetszolgáltatást, 2003-ra
befejeztük a retrospektív katalóguskonverziót, majd 2004. január 1-jétõl áttértünk a számítógépes kölcsönzésre.
Szajp Istvánné felidézte a 2003 és
2008 közötti idõszak eseményeit, amelyekre sikerként emlékezik vezetõi tevékenységére visszatekintve. Fontos
elõrelépés volt 2004-ben a Belügyminisztérium kistérségi társulások számára
kiírt pályázatának köszönhetõen a kata26

lógusunk interneten történõ közzététele.
2003-ban hoztuk létre európai uniós
különgyûjteményünket az EU-s közkönyvtári hálózat tagjaként, amelyet azóta is folyamatosan fejlesztünk. Ezen
idõszak alatt tovább erõsödtek a város
hagyományápoló civil szervezeteivel és a
helytörténeti kutatókkal kialakított kapcsolatok, amelyek révén helyismereti
gyûjteményünk újabb hagyatékokkal bõvült, s helytörténeti könyvkiadásunk is új
kötettel gyarapodott (Várpalotai Füzetek
6. kötete: A Kossuth utca és lakói). 2004
novemberében ünnepséggel és jubileumi
kiállítással emlékeztünk meg könyvtárunk alapításának övenedik évfordulójáról, majd 2005-ben megjelentettük
A Krúdy Gyula Városi Könyvtár 50 éve
címû emlékkönyvünket. 2008 januárjától
csatlakoztunk a közösségi internet-hozzáférést nyújtó eMagyarország pontok
hálózatához, s különbözõ pályázatok révén kapcsolódtunk be a számítógép- és
internethasználati tanfolyamok szervezésébe, melyek keretében hozzávetõleg háromszáz fõnek segítettünk megszerezni a
legalapvetõbb digitális írástudási készségeket és megismerni a világháló hatékony használatát. Sikeresek voltak a Várpalotai Írisz Nõegyesülettel közösen a
nõolvasóknak megrendezett olvasópályázatok (Fátyol és tûsarok, Seherezádé lánya), s ezek folytatásaként 2010-ben már
blog formában, illetve a könyvekbe kerülõ könyvjelzõkön is továbbadhatták véleményüket az elolvasott könyvekrõl a
Könyvek a retikülben olvasópályázat
résztvevõi.
Az interaktív beszélgetés végén, miután a közönség körébõl is többen hozzászóltak és felelevenítették a könyvtárral
kapcsolatos élményeiket, az intézméKönyvtári Levelezõ/ lap • 2014. december

nyünk jelenérõl is szó esett. 2008. április
1-jétõl a városi könyvtár a THURY-VÁR
Nonprofit Kft. intézményegységeként
mûködik Budai László könyvtárvezetõ
irányításával. Az utóbbi években a jelentõs pályázati támogatásoknak köszönhetõen (TÁMOP 3.2.4-08, TIOP-1.2.3-11)
fejlett informatikai infrastruktúra épült
ki, korszerû digitalizálóeszközzel és
szoftverekkel kiegészítve, interaktív portállá fejlesztettük korábbi honlapunkat,
és az online katalógus is a használók kényelmét szolgáló új funkciókkal bõvült
(távoli foglalás, elõjegyzés stb.). Integrált
könyvtári programunk kistérségi moduljának megvásárlása lehetõséget nyújtott a
dokumentumok egységes adatbázisban
történõ feltárására a részt vevõ helyi iskolai könyvtárakkal, valamint a pétfürdõi
Közösségi Ház és Könyvtárral való konzorciumi együttmûködés keretében.
A könyvtári miliõ barátságossá tételét
szolgálja, hogy megújult a városi könyvtár bútorzatának egy része: elegáns új fogadópultot alakítottunk ki. Az utóbbi idõben különösen nagy hangsúlyt fektetünk
az olvasói igények erõteljes figyelembevételére a gyarapításnál és a szolgáltatá-
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sok tervezésénél, amire a szûkülõ dokumentum-beszerzési keret is ösztönöz
bennünket. A közfoglalkoztatásban nálunk dolgozók hatékony segítségével felgyorsult a helyismereti állomány digitalizálása, melyet a honlapunkról elérhetõ
Várpalotai Helyismereti Portálon teszünk
közzé.
A közösségi oldalakon való aktív jelenléttel, például a Facebookon létrehozott Várpalota Helytörténeti Albuma segítségével igyekszünk ösztönözni a városlakókat, hogy a településünk múltja
szempontjából történeti értékkel bíró archív fotóikkal és egyéb személyes dokumentumaikkal (vagy azok digitális másolatával) segítsék a gyûjtemény bõvülését.
Gazdag helyismereti gyûjteményünk
anyagára támaszkodva két fontos helytörténeti mû került ki a közelmúltban a
könyvtár „szellemi mûhelyébõl”: Várpalota – egy mezõváros metamorfózisa és a
helyi értéktár kötet (Várpalota múltból
örökölt értékei). Jövõ évi terveink között
szerepel, hogy a könyvtártörténeti jubileum kapcsán egy fotó- és dokumentumanyagban gazdag kiadványban állítunk
emléket az elmúlt hatvan évnek. ■
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e-könyvtár
Fókuszban az infokommunikáció
Online közvetítés Tatabánya és Békéscsaba között
✒ Szilassi Andrea

2014. október 18-án ötödször került sor
informatikai ismeretterjesztõ elõadás-sorozatunkra az Országos könyvtári napok
keretében. Az idei esemény azonban
többféle szempontból is rendhagyó módon alakult. Az önkormányzati választásokban érintett könyvtárak érdekében
változott a rendezvénysorozat idõpontja.
Ezzel a csúszással felborult elõzetes
megállapodásunk hat közül három elõadóval.
A változások nyomán a kezdeti koncepciót részben megtartva (ePolgár született. Visszatekintés a kezdetektõl napjainkig) visszatértünk korábbi jó hagyományainkhoz és közkedvelt elõadóinkhoz
(aktuális témák a világháló és a számítástechnika világából). Az infokommunikáció kiemelt szerepe pedig nem az elõadások témájában nyilvánult meg, hanem a
technikai lebonyolításban. Így került sor
internetes közvetítésre Békéscsaba és Tatabánya között, ami Vincze Andrea ötlete
volt. Elfoglaltsága miatt javasolta az
online közvetítést a Google által mûködtetett Hangouts videokonferencia-szolgáltatással, amely kilenc szereplõ bevonását teszi lehetõvé egyidejûleg. Mint
minden online közvetítésnek, ennek a sikere is túlnyomórészt a technikai adottságokon múlik: az internetkapcsolat sáv-

1A

videofelvételek elérhetõk itt:
http://www.jamk.hu/?q=hu/node/3639
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szélessége, jó minõségû mikrofon –
mikroportos az ideális –, nagy felbontású
kamera.
A tatabányai helyszínen két kamerát
alkalmazott Török Csaba rendszerinformatikus, hogy egyfelõl biztosítsa az élõ
közvetítésnek megfelelõen a mozgóképátvitelt, másrészt rögzíteni is tudja jó minõségben az elhangzott elõadásokat.1
Elsõként Voit Pál tatabányai igazgató,
majd Rakonczás Szilvia békéscsabai
igazgató köszöntötte saját és egymás
vendégeit. A két helyszínen összesen ötvenhárom vendég gyûlt össze az öt órán
át tartó program elõadásaira. A rendezvényen óránként (két félórás elõadás után)
húszperces szünetet tartottunk annak érdekében, hogy lehetõséget adjunk a késõbb érkezõknek is zavarás nélkül csatlakozni a vendégekhez.

Rakonczás Szilvia köszöntõje Békéscsabáról Tatabányának
Fotó: Szilassi Andrea

A Békés Megyei Könyvtáron belül
mûködõ internetklub vezetõje Vincze
Andrea informatikus könyvtáros. Felkérésével kettõs célunk volt. Egyfelõl
Könyvtári Levelezõ/ lap • 2014. december

fontosnak tartottuk megismertetni kollégáinkkal klubja egyes tagjainak a helytörténeti feltárásban játszott aktív szerepét, illetve népszerûsíteni kívántuk a
BékésWiki ötletét, bemutatni megvalósulásának, mûködésének tapasztalatait.
Másfelõl újabb szervezeti kapcsolatot kívántunk megalapozni Budapest, Ajka és
Pécs után Békéscsaba és a tatabányai
NetNagyi klub között is. Elõadásának címe: Senior közösségek és az internet.
Szerepük, tevékenységük a könyvtárban.2

Vincze Andrea elõadása közben a békéscsabai helyszínen
Fotó: Nagy Levente

Szünet után Varjas Norbert következett, aki a gyõri Széchenyi István egyetem docense. Elõadása tudományos alapossággal, ugyanakkor közérthetõen
vázolta fel az információ-technológiai
forradalom fejlõdését a kezdetektõl napjainkig, a fõbb eseményekre koncentrálva. Elõadásában kitért a környezetbarát
technikai megoldásokra is, így például
láthattunk egy kurblival mûködtethetõ
laptopot. Elõadásának címe: A digitális
forradalom kora – A zenélõ kvarcóráktól
a zsebben hordható mobil irodáig.3
Ezután Vitéz Veronika következett, aki
a József Attila Megyei és Városi Könyvtár informatikus könyvtárosa. A Science
Fictionbõl a mindennapokba – nyelvtechnológiai és egyéb alkalmazások4 cíKönyvtári Levelezõ/ lap • 2014. december

Varjas Norbert
Fotó: Szilassi Andrea

men tartott elõadást. A nyelvtechnológia
a természetes nyelvû szövegek számítógépes feldolgozásával foglalkozik, továbbá azon dolgozik, hogy képes legyen
elõállítani mesterséges úton emberi hangokat. Hallhattunk a fordítóprogram mûködésérõl, néhány felolvasó szoftverrõl,
a mindennapjainkban oly népszerû GPS
hangos útbaigazításáról, a gyógyszervonalról, továbbá a beszédfelismerõ telefonos tudakozóról.
Szünet után e sorok írója vette át a
szót az ePolgárrá váltunk – az internet
élet- és gondolkodásformáló következményei5 címû elõadással. Ennek során három gondolatkört jártunk be: 1. Hogyan
gabalyodtunk bele a világhálóba? 2. Kifejezések, amelyekkel az IT-világ hatására gazdagodott a nyelvünk. 3. Mi válto-

2

http://prezi.com/lfhoqcra4qm5/?utm_campaign=
share&utm_medium=copy&rc=ex0share
3 www.jamk.hu//letoltesek/files/Varjasi_Norbert_
2014_Tatabanyai_konyvtari_het_eloadas.pdf
4 http://prezi.com/vy734rphopbm/a-sciencefictionbol-a-mindennapokba-nyelvtechnologiai-alk/
?utm_campaign=share&utm_medium=copy
5 www.jamk.hu//letoltesek/files/
Szilassi_A_20141018.pdf
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zott az életünkben, gondolkodásunkban,
szokásainkban, viselkedésünkben ennek
hatására? Mindhárom témakör felfûzhetõ
egyetlen szálra, az e-polgárrá válás helyenként objektív, máskor meg szubjektív nézõpontú történetére, eseményeire,
jelenségeire.

Szilassi Andrea
Fotó: Török Csaba

Ezután Csonkáné Huszár Anita, a
Komárom-Esztergom Megyei Rendõrfõkapitányság alezredese következett
A világháló árnyékos oldala – Kiberbûnözés6 címû elõadásával. Terítékre
került a játékfüggõség különféle ártalmaival és az interneten jelentkezõ csalások.
Az adathalászat napjainkban oly széles
körû, hogy már külön kategóriákban tartják számon: phishing, vishing, smishing,
pharming, whaling. Hallhattunk még kalózkodásokról, hackertámadásokról, az
elektronikus zaklatásról, valamint a gyer-

mekpornográfia veszélyhelyzeteirõl. Az
elõadó részletesen foglalkozott a megelõzés módjaival is.
Befejezésként Boldog Ferenc rendszer-informatikus, pedagógus zárta az
elõadások sorát Windows XP után Windows 8. – Különbségek, fontos tudnivalók7
címmel. Az apropót a Microsoft nagy
horderejû döntése szolgáltatta, amelynek
következtében megszûnt a terméktámogatás a tizenhárom éves operációs
rendszerhez. Sokakat késztetett ez számítógépük operációs rendszerének megváltoztatására. Vannak, akik a megszokott
gépükön cseréltek szoftvert, másoknak
meg új beszerzéssel érkezett Windows 8
a mindennapjaikba, sok fejtörést és talányt okozva. Nekik szántuk Boldog Ferenc jól felépített és látványos elõadását.
Ráadásként videóról megismerhettük a
jövõ nyáron megjelenõ Windows 10 operációs rendszer sajátosságait is. ■

Boldog Ferenc
Fotó: Szilassi Andrea

6

Csonkáné Huszár Anita
Fotó: Török Csaba
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http://www.jamk.hu//letoltesek/files/
Csonkane_HA_Kiberbunozes.pdf
7 www.jamk.hu//letoltesek/files/WindowsXP_
utan_Windows8.pdf
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Tanácsadás a biztonságos internetezésért
✒ Szilassi

2014. szeptember 20-án a Vértes
Agorájában tartott Kulturális Piac címû,
elsõ alkalommal megrendezett rendezvényen a József Attila Megyei és Városi
Könyvtár két programmal várta a látogatókat. A kedvezményes könyvtári beiratkozás és a szolgáltatások bemutatása
mellett Pohner Lászlóné könyvtáros e-tanácsadó és jómagam a biztonságos internetezéssel kapcsolatos tanácsadással
készültünk – sokféle ajándékkal és szórólappal felszerelkezve.
E témakörön kívül egyéb ügyekben is
volt igény tanácsadásra. Így például többen is fordultak hozzánk a Facebook
használatával kapcsolatos gondjaikkal.
Elõfordult egy kérdés a böngészõre vonatkozó beállítások módosításának módjáról. Meglepve tapasztaltam, hogy egy
látogató részérõl megfogalmazódott az
igény a könyvtárak e-könyvkölcsönzési
szolgáltatására. Az illetõ megkedvelte az
e-könyv olvasó készüléket, de egy kisebb
baleset következtében készüléke használhatatlanná vált. Hosszabb idõt eltöltöttem a Calibre ingyenes szoftver telepítésével és bemutatásával is, mert
felmerültek bizonyos e-könyv formátumok
konvertálásának technikai problémái is.
Mindenki, akivel beszélgetést folytattunk vagy vállalta egy teszt kitöltését, kapott egy kiválasztható hûtõmágnest vagy
egyéb apróbb ajándékot. A helyesen válaszolók ezen felül további ajándékot
kaphattak – szebbnél szebb plüssfigurák
közül választva. Persze írott és nyomtatott tanácsokkal is elláttuk a hozzánk látogatókat, továbbá készítettünk egy váloKönyvtári Levelezõ/ lap • 2014. december

gatást az internetes tartalomszûrõ szoftverekbõl és a biztonságos internetezéssel
kapcsolatos webhelyekbõl is.
Figyelembe véve, hogy nem lehetett
elõre tudni, milyen életkorú, érdeklõdésû
és felkészültségû látogatók fordulnak az
e-tanácsadói standhoz, életkor szerint
kétféle teszttel, kicsik számára pedig egy
harmadik tudáspróbával készültünk. Ez
utóbbi egy Tátika nevû színes, feliratos,
hajtogatható papírlap, amelyet a Saferinternet honlapjáról töltöttünk le. Ezt elkészítve játékos formában tehettünk fel
kérdéseket a rajta szereplõ Flóra, István,
Andrea és András nevében. A kérdések
alá hajtogatva persze ott lapulnak a válaszok is, ezért a gyerekek önállóan is
játszhatnak vele.
A nagyobbacska gyermekeknek a
NISZ és a Saferinternet kérdõívét adtuk
át. Kolléganõmmel egyetértettünk abban,
hogy az értékelésénél ne csak a hibátlan
teszt legyen a feltétel az ajándékokhoz,
illetve hogy bizonyos kérdéseknél több
választ is elfogadhatunk. A legfontosabb
cél, hogy gondolkodjanak el a kérdéseken. Ahol téves válaszokat találtunk, ott
elmondtuk a javasolt megoldást, és megmagyaráztuk a tévedéseket.
A fiataloknak és a felnõtteknek a következõ kézikönyvbõl válogattunk tesztkérdéseket. A Web We Want = Az internet, ahogy mi szeretnénk a European
Schoolnet, a Liberty Global, a Google és
egy csapat fiatal közremûködésével jött
létre. Ez a nagyszerû kézikönyv a Nemzetközi Gyermekmentõ Szolgálat és a
Safer Internet Program magyarországi
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koordinátora segítségével magyarul is
megjelent, és szabadon terjeszthetõ. Habár a címlap szerint tizenhárom–tizenhat
éveseknek ajánlott, a könyvben található
szituációk, élethelyzetek egy része csak
az ennél idõsebbek számára értékelhetõ
igazán (például az állásinterjúk). Arról
nem is beszélve, hogy a közösségi oldalak használatának tudnivalói és a különféle jogok kezelése az online világban
korhatártól függetlenül alapvetõ tudnivaló. Ezért mi mindenképpen ajánljuk
ennek a könyvnek a népszerûsítését, és
javasoljuk közös feldolgozását, megvitatását akár csoportokban is.
Fejezetei:
• Jogok és kötelességek a neten
• Az információ nem tudás!
• Részvétel – élet a neten
• Építsd fel a személyazonosságodat!
• Legértékesebb kincsünk: a magánélet
• A benned rejlõ mûvész
• Mi mindent tanultál? – teszt
A témák újszerû megközelítésén túl
nagyon fontos elõnye még a könyvnek,
hogy megszólal benne kilenc különbözõ
nemzetiségû, státusú és életkorú fiatal;
aki elmondja véleményét, aggályait, javaslatait az adott témákkal kapcsolatban.
Nyilvánvaló, hogy könnyebben azonosulnak a fiatal olvasók a hasonló korú
szereplõk gondolataival, mint az idõsebb
generációk tanácsaival. Ezért hatásosabb
lehet a könyv által közvetített üzenet: felelõs gondolkodás és körültekintõ viselkedés mindenkor a virtuális életben (is).
Mindemellett tisztában kell lenni azzal
is, hogy hová fordulhatnak, ha valami
problémájuk támad, esetleg zaklatják
õket.
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A rendezvényen nem volt igazán jó a
meghívott kulturális intézmények, szervezetek egy részének elhelyezése. Meglehetõsen nehéz volt a közelünkbe férkõzni. Hiányzott a kulturális intézmények, alapítványok által szervezett programkínálat megismertetése, online népszerûsítése a szervezõ intézmény részérõl. Nem volt szerencsés az sem, hogy
ugyanabban a hatalmas térben foglaltak
helyet a kulturális piac résztvevõi a zenés-táncos produkciók szereplõivel. Elõadások idején a hangszórókból áradó
hangos zene fölöttébb megnehezítette a
párbeszédet. Várakoztatni pedig nem szerettük volna a hozzánk fordulókat, hiszen
azt sem tudtuk, meddig tart még az aktuális produkció. Mindazonáltal akik nálunk jártak, elégedetten távoztak tõlünk
ezen a napon. ■

http://saferinternet.hu/
wp-content/uploads/2013/09/12/Handbook_HU.pdf
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Biztonságos internetezés könyvtárakban és otthon
Jogszabályi kötelezettség és eszközök a végrehajtáshoz
✒ Pohner Lászlóné

E fontos körülményt otthon a szülõknek
kell biztosítaniuk, de vajon mit tudnak a
különbözõ korosztályok az internetezés
veszélyeirõl? Mit tehetnek, mit tesznek
adataik, magánszférájuk megõrzése érdekében? Hogyan vélekednek a fiatal internethasználók a közösségi oldalakon közzétett tevékenységük eredményérõl, a
digitális lábnyomaikról?
A téma a könyvtárak számára is aktuális, mivel a 2013. évi CCXLV törvény
2014. szeptember 1-jétõl tartalomszûrési
kötelezettséget ró az iskolákra és könyvtárakra a gyermekek védelme érdekében.
A jogszabály értelmében valamennyi hazai köznevelési intézményben és nyilvános könyvtárban szûrõprogramokkal kell
biztosítani, hogy a kiskorú internethasználók ne találkozhassanak olyan
internetes tartalmakkal, amelyek károsak
lehetnek lelki és értelmi fejlõdésükre
nézve.
Magáról a törvényrõl annyit érdemes
tudni, hogy számos területet érint, több
jogszabályban változásokat vezet be, és
komplex módon szabályozza vagy érinti
a gyermekek védelmét.1
A könyvtárak mûködését a következõ
módosítás érinti:
5. A muzeális intézményekrõl, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közmûvelõdésrõl szóló 1997. évi CXL. törvény
módosítása
1A

teljes törvényszöveg megtekinthetõ itt:
http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/
hiteles/MK13218.pdf
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20. § 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.
Lényeges megemlíteni két másik módosítást is, mely gyermekeink otthoni
biztonságos internethasználatát segíti.
33. § Az Eht. 144. §-a a következõ
(2a) bekezdéssel egészül ki:
(2a) Az internethozzáférés-szolgáltatást nyújtó szolgáltató köteles a kiskorúak védelmét lehetõvé tevõ, könnyen telepíthetõ és használható szoftverek vagy
azokkal egyezõ célra szolgáló más szolgáltatások elérhetõségére és használatára
vonatkozó közérdekû tájékoztatót összeállítani, a tájékoztatót internetes honlapján közzétenni, a közzétételrõl és annak elérhetõségérõl negyedévente – figyelemmel a (3)–(5) bekezdésre és a
149/A. §-ra is – az elõfizetõt értesíteni.
Az Eht. a 149. §-t követõen a következõ alcímmel egészül ki: A kiskorúak védelme
149/A. § (1) Az internet-hozzáférés
szolgáltatást nyújtó szolgáltató köteles
valamely, a kiskorúak védelmét lehetõvé
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tevõ, magyar nyelvû, könnyen telepíthetõ
és használható szoftver (a továbbiakban:
szûrõszoftver) internetes honlapjáról való ingyenes letölthetõségét és ezt követõen annak ingyenes használhatóságát biztosítani.
Rákerestem magyarországi internetszolgáltatókra, ennek eredményeképpen
találtam értékes információkat.2
Választhatunk egyéb megoldást is.
Az asztali gépre, laptopra telepíthetõ
tartalomszûrõ szoftverek a géprõl induló
és arra érkezõ forgalmat vizsgálják meg,
és ha a szülõ által tiltott honlapokat, kifejezéseket találnak, akkor azt ki is szûrik a
kommunikációból. A módszernek az az
elõnye, hogy nem csupán a böngészõforgalmat lehet vele megfigyelni, hanem bele tud olvasni a csevegésbe is.
A szoftveres megoldásokkal egyetlen
baj van, hogy ahány netképes eszköz van
a lakásunkban, annyi helyre kell feltelepíteni ezeket a programokat. Ezért célszerûbb az otthoni routerek (ha nincs, érdemes beszerezni) beállításait használni,
ahol találhatunk viszonylag egyszerû
megoldásokat a tartalom szûrésére. Ilyen
például a NETGEAR Live Parental
Controls.3
Többféle megoldás is létezik, tájékozódjunk és éljünk a lehetõségekkel! ■
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2

UPC-elõfizetõknek: http://www.upc.hu/rolunk/csr/gyerekbiztonsag/szuroszoftver/
Invitel-elõfizetõknek: http://www.invitel.hu/ajanlatok/netbarat/szuroszoftver
Externet-elõfizetõk számára: http://mte.hu/gyerekzar/gyerekzar_minisite.html
Digi-elõfizetõknek: http://digi.hu/gyermekvedelem
Btel: (Norton Family és Norton Family Android)
T-home: http://www.telekom.hu/rolunk/vallalat/fenntarthatosag/tarsadalom/tarsadalmi_szerepvallalas/
gyermekvedelem
3 Részletes leírás és az ingyenes szoftver letöltése itt: http://www.netgear.com/lpc
34

Könyvtári Levelezõ/ lap • 2014. december

K Ö N Y V TÁ R I L E V E L E Z Õ / L A P
XXVI. évf. 2014. 12. szám
Kiadja
az Informatikai és Könyvtári Szövetség
Felelõs kiadó: Fodor Péter
Fõszerkesztõ: Fülöp Ágnes (afulopa@gmail.com)
Nyomdai elõkészítés: Tóth János
Szerkesztõség:
1827 Budapest, Budavári Palota F épület
Tel./fax: 331-1398
Megjelenik évente tizenkétszer
A megrendelõknek befizetési csekket vagy számlát küldünk
Egy szám ára 520 Ft
Éves elõfizetési díj áfával és postaköltséggel együtt 6200 Ft
Nyugdíjasoknak és könyvtár szakos hallgatóknak 2600 Ft
HU-ISSN 0865-1329
www.epa.oszk.hu/kll
Készült az Inkart Kft. nyomdájában
Felelõs vezetõ: Somogyi Sándorné

