Mûhely
A Debrecenben szervezett
könyvtári kerekasztal
állásfoglalása
A Debreceni Egyetem Informatikai Kara
Könyvtárinformatikai Tanszéke 2008. augusztus
26-án Debrecenben könyvtári kerekasztalt szervezett, ennek állásfoglalását adjuk közre.
A magyarországi felsõfokú könyvtárosképzés
sikeresen alkalmazkodott az elmúlt évtized
könyvtár-szakmai és felsõoktatási változásaihoz.
A képzés könyvtár-stratégiai tényezõvé, a könyvtáros pálya kulcskérdésévé vált. Örvendetesen
erõsödött a képzõhelyek közötti, továbbá a tanszékek és a hallgatók leendõ munkáltatói közötti
kapcsolat. A szaksajtó szintén elõnyösen járult
hozzá a fejlõdéshez. A 2001-ben kiadott kormányrendelet értelmében az egyetemi és fõiskolai szakok elnevezése „informatikus könyvtáros”
lett, ezzel is jelezve a nemzetközi trendekhez
való igazodást.
Jelentékeny sikerként könyvelhetjük el, hogy
a felsõoktatás reformfolyamatában, az ún. bolognai folyamatban az informatikus könyvtáros
szak megmaradhatott ún. önálló bemenetû alapképzési szakként. Ez mindenekelõtt a szoros
szakmai összefogásnak, a minisztériumi irányítás, a Könyvtári Intézet, a tanszékek, valamint a
könyvtárak és az érdekképviseleti szervek összehangolt együttmûködésének és közös, határozott
fellépésének köszönhetõ. 2006-ban tizenegy felsõoktatási intézményben indult meg az alapképzési (bachelor) szak; a földrajzi eloszlás megfelel a hazai társadalmi igényeknek. 2007-ben
akkreditálták a mester (magister) szak alapítását,
három egyetem (DE, ELTE, SZTE) már az indítási engedélyt is megkapta 2009-re.
Az idén a könyvtár-pedagógia mester szak indítására is lehetõség nyílt, igaz, kizárólag második
tanár szakként. A más szakosok által az informatikus könyvtáros alapképzési szakon, illetve a
könyvtáros hallgatók által más szakokon teljesíthetõ minimum-követelmények, az ún. minor szak
kreditjeinek megszerzése magában hordozza az

esélyét annak, hogy a korábbi hazai könyvtárosképzés egyik jelentõs vívmányát, a kétszakosságot a bolognai folyamat egyszakos struktúrájába
is átmentsük; ehhez a leendõ munkahelyeknek, a
könyvtáraknak és más információ-szolgáltató helyeknek, az iskoláknak is érdekük fûzõdik.
A külföldi tanulságok és a hazai tapasztalatok
figyelembe vételével a jövõre nézve a következõ
feladatok és javaslatok fogalmazhatók meg.
1. Miután 2009-ben végeznek az alapképzési
szak elsõ évfolyamai és ugyanakkor megindul az
oktatás a mester szakon, a doktori (PhD) képzés
pedig korábban is folyt, célszerû megvizsgálni a
felsõoktatási törvényben kínált negyedik, legalsó
szint, a felsõfokú szakemberképzés bevezetésének szükségességét és lehetõségét. Ezáltal átgondoltabban közelíthetõ egymáshoz az iskolai és
az iskolán kívüli szakemberképzés és továbbképzés most lényegében különálló rendszere. Az
OKJ-s rendszerben elfogadott emelt szintû (54es) segédkönyvtáros képzés (könyvtári asszisztens részképesítéssel) ugyanakkor nem vihetõ be
automatikusan a felsõfokú szakképzésbe.
2. A képzõ intézmények, valamint a könyvtárak, a könyvtár- és könyvtáros szakmai szervezetek és a Könyvtári Intézet folyamatosan figyeljék és elemezzék az egyszakosság problémáinak
jelentkezését, és szükség szerint tegyenek javaslatokat a lehetséges megoldásokra.
3. Fokozott figyelmet és törõdést igényel mind
az alapképzési, mind a majdani mester szakon a
szakirányok helye és szerepe, közelebbrõl az
általános és a speciális felkészítés viszonya, aránya, szükség esetén a szakirányok racionalizálása. Hasonló módon indokolt az elméleti és a
gyakorlati képzés arányának idõnkénti felülvizsgálata. Ezen a téren sokat segíthet, ezért célszerû
a képzõ intézmények és a munkahelyek rendszeres konzultációja.
4. A könyvtárhasználóvá, olvasóvá nevelés
kiemelt feladatából és a nagy létszámból fakadóan fokozott figyelmet követel az iskolai könyvtárakban foglalkoztatott szakemberek, könyvtárostanárok képzésének alakulása, jelesen a
könyvtár-pedagógia néven bevezetett szak sorsa,
különös tekintettel a jelenlegi „könyvtárostanár”
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több jogszabályban is rögzített megnevezés és
az új elnevezés közötti ellentmondásokra. Sem
szakmai szempontból, sem a képzés szempontjából nem kívánatos helyzet, hogy a jelenlegi
szabályozás értelmében az informatikus könyvtáros alapképzési (BA) szakon végzett hallgatók
nem tudnak a könyvtár-pedagógiai mester-szintû (MA) képzésre továbbjutni. A kezdeti problémák felismerését és gondos mérlegelését követõen igyekezzünk szorgalmazni a gyors változtatásokat. Két-három év tapasztalatai után indítványozzuk a könyvtár-pedagógia elsõ szakként
történõ oktatását, netán a szak nevének megváltoztatását.
5. Érdemes újragondolni a levelezõ, a kiegészítõ, esetleg az esti képzés és a távoktatás szerepét, funkcióját.
6. A tanszékek következetesen korszerûsítsék
a tananyag tartalmát és az oktatás módszereit, a
minõségi követelményeket, a tantervi programokba integrálják az Európai Unió által elfogadott
kompetencia-anyagot. Tegyenek erõfeszítéseket
az interdiszciplinaritás érvényesítése felé, továbbá az értelmiségképzés elemeinek erõsítésére,
elmélyítésére. A munkáltatók visszajelzéseikkel
és módosító indítványaikkal támogassák az oktatók munkáját. A könyvtári szakmai szervezetek és a Könyvtári Intézet segítségével szervezzük meg az alkalmazói, foglalkoztatói szféra
intenzívebb részvételét a képzés értékelésében.
7. Az egyes tantárgyak színvonalasabb oktatását elõmozdítaná a különféle tantárgyak oktatóinak rendszeres találkozója, ahol közvetlenül
beszélnék meg a vitatott kérdéseket, a soros tennivalókat. Adott esetben a munkahelyek szakértõ munkatársait is hívják meg.
8. Lényegesen bõvíteni kell az informatikus
könyvtáros szak tananyagainak (jegyzeteinek, segédleteinek stb.) körét, elsõsorban az interneten
elérhetõ elektronikus változatokra összpontosítva. A tanszékek, valamint a munkáltatók és a
képzõhelyek közötti együttmûködés ösztönzésére célszerû lenne központi pályázatok kiírása. Javasoljuk egy közös platform létrehozását, amelyen a tanszékek által az oktatásban tankönyvként és segédanyagként, továbbá kötelezõ és ajánlott irodalomként használt elektronikus anyagok
mindegyike fellelhetõ lenne. Ezekbõl az információforrásokból a könyvtárhasználati és könyvtárismereti órákon a nem könyvtáros hallgatók
is sokat meríthetnének, és a gyakorló könyvtá4
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rosok szintén fontos segítségként forgathatnák
õket.
9. Minekutána a könyvtárosság, az információ-közvetítés és -szolgáltatás kifejezetten gyakorlatorientált szakma, indokolt az erre alkalmas,
kellõen felkészült gyakorló könyvtárosok fokozottabb bevonása a felsõoktatási képzésbe, elsõsorban a gyakorlati órák megtartásába. Ennek
jogi és anyagi feltételeit központi intézkedésekkel javasoljuk kialakítani.
10. Szakmai összefogással ismételten kezdeményezzük és sürgessük a régóta hangoztatott
igény tényleges megvalósítását, nevezetesen az
informatikus könyvtáros szakos hallgatók gyakorlati képzésében pótolhatatlan „gyakorló
könyvtár” és „gyakorlatvezetõ könyvtáros” státus jogszabályba iktatását és az ehhez szükséges
anyagi fedezet megteremtését, folyamatos biztosítását. Mindkét cím akkreditációs folyamatban
legyen megszerezhetõ, és rendszeres felülvizsgálata is elengedhetetlen.
11. A képzõintézmények folytassanak árnyaltabb és erõteljesebb marketingtevékenységet. A
képzés idõtartama alatt igyekezzenek elmélyíteni a hallgatók pályaorientációját, szakmai motivációit. Tudatosítsák a nyelvtanulás szükségességét. Mivel a mi szakmánkban is komoly elhelyezkedési nehézségek vannak, a leendõ munkahelyek továbbra is differenciáltan fogalmazzák
meg elvárásaikat. Közös megbeszélésre lenne szükség a kötelezõ pályáztatás tapasztalatairól. Megfelelõ jogi háttér kellene a hallgatók tanulmányi idõ
alatti munkahelyi foglalkoztatásához.
12. Okvetlenül szükséges a képesítési rendelet módosítása, a munkaköri megnevezések és
besorolások újragondolása, pontos körülhatárolása, a dinamikusan változó, ugyanakkor a hagyományos elemeket is megõrzõ könyvtári tevékenység és a szakképzés változásaihoz igazítása.
Mindezt szakmai konszenzussal szükséges megoldani, ezért a minisztériumi irányítás, a Könyvtári Intézet, az érdekképviseleti szervek és a
képzõintézmények képviselõi közösen végezzék
el ezt a feladatot. A minisztérium megbízásából
a Könyvtári Intézet a munkáltatók és a felsõfokú
könyvtárosképzõ helyek megkeresésével felmérést készít elõ az új munkaköri elnevezésekre és a
könyvtári munkakörök tartalmára vonatkozóan.
13. Lényeges elõrelépést jelenthetne, ezért
újból szorgalmazzuk a könyvtáros szakma delegáltjának bevonását a felsõoktatási akkreditációs

eljárásba. A könyvtár- és információtudomány
pozícióinak erõsítése, a képzõintézmények és a
tudományág további mûvelõinek összefogása
hozzájárulhatna a tudományos (PhD) képzés
bõvítéséhez is. Érdemes ismét kezdeményezõen
fellépni a könyvtár- és információtudomány akadémiai elfogadtatása, önálló tudományággá minõsítése érdekében. Ennek elérése erõsítheti az
eddig más tudományágak doktori iskolájának
részeként, alprogramjaként mûködõ könyvtáros
PhD-képzésnek önálló doktori program keretében történõ, feltehetõleg csupán több intézmény
összefogásával megvalósítható akkreditációját.
14. A felsõfokú szakképzés színvonalának
emelése megköveteli a könyvtár- és információtudomány tárgykörébe tartozó kutatások kibõvítését, folyamatosságát és országos koordinációját, különösen az oktatók által közreadott nyomtatott és elektronikus publikációk számának és
színvonalának emelését. A minõség fontos garanciája az elfogulatlan és kizárólag a szakmai,
tudományos szempontokat figyelembe vevõ lektorálás.
15. A könyvtárosképzés idõszerû kérdéseinek megvitatására a jövõben is szervezzük meg
a könyvtári kerekasztal elnevezésû találkozót,
mégpedig a mostanihoz hasonlóan, a Debrecenben háromévenként tartott Informatika a felsõoktatásban címû konferencia elõrendezvényeként.
A könyvtári kerekasztal a Nemzeti Kulturális
Alap támogatásával valósult meg.

„Tessék választani!”
Informatikus könyvtárosok
mesterképzésen innen, alapképzésen
túl1
A felsõfokú könyvtárosképzés jelenlegi kettõsségét az osztatlan és osztott formák határozzák
meg. Elõbbiek a hagyományos, ma már kifutó
jelleggel létezõ – széles körben és régóta ismert
Kiszl Péter „Modernizáció több szólamban – könyvtárosképzés új utakon” címû elõadásának szerkesztett
változata. Elhangzott 2008. november 25-én, az ELTE
BTK és az MKE Bibliográfiai Szekciója által Szentmihályi János professzor születésének századik évfordulójára rendezett emlékülésen (http://eltebtk.aspnet.hu/
download/Események/2008november/2008_11_25_
Szentmihályi.pdf).
1

– fõiskolai és egyetemi matúrákat jelentik, melyek a 129/2001. (VII. 13.) kormányrendelet alapján informatikus könyvtáros végzettséggel ruházzák fel a hallgatókat. A felsõoktatás mai fõszereplõi a 289/2005. (XII. 22.) kormányrendelet
által a társadalomtudomány képzési ágba, azon
belül a társadalomismeret képzési területre sorolt, a 2006/2007-es tanévtõl élõ új típusú vagy
többciklusú, nemzetközileg is átjárhatóságot biztosító, egymásra épülõ szintek. Napjainkban kizárólag a BA – bachelor vagy alapképzés (180
kredit), az MA – master vagy mesterképzés (120
kredit) és a PhD – Philosophiae Doctor vagy
doktori képzés (180 kredit) alkotta felsõfokú
stúdiumokra lehet jelentkezni (1. ábra). Meg kell
említeni, hogy a munkaerõpiaci igényeket figyelembe véve, „alattuk” léteznek még az Országos
Képzési Jegyzékben (OKJ) szereplõ bizonyítványt adó (emelt szintû: segédkönyvtáros, ezen
belüli rész-szakképesítés: könyvtári asszisztens),
illetve szakmai továbbképzési programok is.
A továbbiakban – mint a modernizációs folyamatban, az Eötvös Loránd Tudományegyetem
Bölcsészettudományi Kara (ELTE BTK) részérõl Sebestyén György intézetigazgató egyetemi
tanár mellett, az Informatikai és Könyvtártudományi Intézet (IKI) titkáraként aktívan közremûködõ oktató – a háromciklusú felsõfokú
könyvtárosképzést veszem a teljesség igénye
nélkül, a lap terjedelmi korlátait is figyelembe
véve röviden, csak az egyes csomópontokat kiemelve górcsõ alá.2 (A könyvtárpedagógia-tanár
mesterképzéssel – sajátos szerepe révén – nem
foglalkozom.)
A hazai könyvtárosképzõ intézmények (2.
ábra) 2004-tõl, a Csatlakozás az európai felsõoktatási térséghez (CSEFT) program kihívásainak eleget téve kezdték meg a felkészülést az
osztott képzésre való áttérésre. 2004-ben alakult
meg az a felsõoktatási konzorcium, mely – elsõ
lépcsõben – az alapképzés létrehozásának
akkreditációját vezényelte le. A konzorcium
Sebestyén György professzort, az ELTE BTK
IKI Könyvtártudományi Tanszékének és doktori
programjának vezetõjét választotta elnökéül. Nem
A kérdéskörrel részletesen foglalkozik: Tószegi Zsuzsanna: Az informatikus könyvtáros hallgatók által elsajátítandó tudásanyag és szakmai kompetenciák a bolognai képzési rendszerben. = Tudományos és Mûszaki Tájékoztatás. 55. évf. 2008. 10. sz. 470–480. p.
2
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kevés küzdelem után, 2005-ben sikerült elismertetni az informatikus könyvtáros önálló alapszakot (BA). A Magyar Felsõoktatási Akkreditációs
Bizottság (MAB) pozitív véleményét követõen
tette közzé az oktatási tárca a szakindítás feltételeit meghatározó és a képzés sajátosságait befolyásoló, az elsajátítandó kompetenciákat taxatíve felsoroló, ezáltal „bibliaként” szolgáló képzési és kimeneti követelményeket (KKK). Az
egyes intézmények ezután saját hatáskörben végezték el a szakindítások engedélyeztetését. Fontos hangsúlyozni, hogy a szakalapításban közremûködõ mind a tizenegy konzorciumi tag megkapta a jogot az informatikus könyvtáros alapszak indítására (két fõiskolai tanszék pályázatát
nem támogatta a MAB, de az oktatási miniszter
engedélyezte azok szakindítását is; késõbb pedig megszerezték a teljes jogú akkreditációt). A
képzések – több mint tíz szakirányon, többek
között: információ- és tudásmenedzsment, könyvtörténeti, EU-információ, iskolai könyvtári,
webprogramozó, különgyûjteményi, információs
mûveltség pedagógiája – ma is folynak, jelen
tanévben végez az elsõ BA-s évfolyam országszerte. Az eddigi tapasztalatokra érdemes lenne
külön cikkben kitérni, az ELTE BTK a közeljövõben tervezi ezzel kapcsolatos szakmai fórum
megrendezését.
Friss fejleményként inkább a mesterképzés
mozzanatait értékelnénk. Az alapképzéshez hasonlóan itt is két szakaszra bontható az
akkreditációs folyamat: szakalapításra és szakindításra. A MAB szigorú feltételeket támaszt az
önálló mesterszakok létrehozására, melynek
munkálatait az alapszak elismertetésére felállt,
már említett konzorcium hét intézményre (Budapest, Debrecen, Eger, Kaposvár, Pécs, Szeged,
Szombathely) szûkített csoportja vállalta fel,
továbbra is Sebestyén György professzor irányításával és az ELTE BTK Könyvtártudományi
Tanszékének vezetésével, a Pécsi Tudományegyetem Könyvtártudományi Intézetének (Agárdi
Péter professzor és Csapó Edit adjunktus) hathatós segítségével. A közös munka ismét elsöprõ sikerrel járt. Többkörös – lobbizást sem nélkülözõ – folyamat után, 2007 végén legitimációt
nyert az informatikus könyvtáros önálló mesterszak (MA), és a vonatkozó KKK is napvilágot
látott az Oktatási és Kulturális Minisztérium
(OKM) honlapján. Az ún. mesterkonzorcium
minden tagja külön-külön benyújtotta a szakin6
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dítási kérelemét a MAB-hoz, 2008 decemberéig
közülük hat felsõoktatási intézmény – többféle
szakirányon (3. ábra) – meg is kapta az indítás
jogát. Csupán egy képzõhely akkreditációs anyagát nem támogatta a MAB illetékes szakbizottsága és plénuma (az elutasítás természetesen nem
zárja ki az újbóli próbálkozás lehetõségét), ez a
többi mesterszak indítási statisztikáját elnézve
rendkívül kimagasló és impozáns arány. Talán
kevesen tudják: a szakalapítási és szakindítási
akkreditációs határozatok nyilvánosak, indokolásokkal együtt bárki számára hozzáférhetõek a
MAB honlapján (www.mab.hu – Listák és MAB
határozatok menüpontok), ahogy a KKK-k is az
OKM szerverén (www.okm.gov.hu – Felsõoktatás menüpont).

1. ábra. A felsõfokú osztott vagy többciklusú
könyvtárosképzés sémája
A hierarchia csúcsára érve, „kakukktojásként”
említhetjük meg a szakmai elitképzést jelentõ
doktori (PhD) programot (ezután következhet a
habilitáció és az MTA doktora cím megszerzése). Azt a szellemi mûhelyt, mely elsõsorban Voit
Krisztina nyugalmazott tanszékvezetõ egyetemi
docens erõfeszítéseinek gyümölcseként, jóval az
EU-csatlakozást és a Bologna-folyamat hazai
kezdetét megelõzõen, 1997 óta töretlenül – Voit
Krisztina nyugdíjba vonulása után, 2000-tõl Sebestyén György egyetemi tanár vezetésével –
szolgálja a tudósképzést az ELTE BTK Könyvtártudományi Tanszékén. Napjainkra a húsz fõt
közelíti az eddig sikeresen – többségükben „summa cum laude” eredménnyel – védett jelöltek
száma.3 Az ELTE mellett – fõként informatikai
irányultsággal – a Debreceni Egyetemen is folytatnak PhD-képzést.4 A minõsítési szint informálódási kiindulópontja a MAB mellett a Doktori Adatbázis (www.doktori.hu), mely aprólé-

kosan tájékoztat az egyes iskolák tudományos
adatairól (témavezetõk, statisztikák, védések stb.).
1. Baja – Eötvös József Fõiskola Pedagógiai Fakultás
2. Budapest – Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar
3. Debrecen – Debreceni Egyetem Informatikai Kar
4. Debrecen – Kölcsey Ferenc Református
Tanítóképzõ Fõiskola
5. Eger – Eszterházy Károly Fõiskola Tanárképzési és Tudástechnológiai Kar
6. Jászberény – Szent István Egyetem Alkalmazott Bölcsészeti Kar
7. Kaposvár – Kaposvári Egyetem Csokonai Vitéz Mihály Pedagógiai Fõiskolai Kar
8. Nyíregyháza – Nyíregyházi Fõiskola Természettudományi Fõiskolai Kar
9. Pécs – Pécsi Tudományegyetem Felnõttképzési és Emberi Erõforrás Fejlesztési Kar
10. Szeged – Szegedi Tudományegyetem
Bölcsészettudományi Kar (Juhász Gyula Pedagógusképzõ Karral együttmûködve)
11. Szombathely – Nyugat-magyarországi
Egyetem Bölcsészettudományi Kar
2. ábra. A jelenlegi 11 hazai informatikus
könyvtáros BA képzõhely
A kronologikus áttekintést elhagyva, néhány
praktikus információ. Az országszerte 2009 õszétõl induló informatikus könyvtáros mesterképzés felvételi folyamatáról kevés szó esett eddig
szakmai (és azon kívüli) fórumokon, érdemes
tehát ezt bõvebben taglalni. Mérföldkõ, hogy a
MAB és az OKM a mesterkonzorcium elõterjesztését elfogadva engedélyezi nem (informatikus) könyvtáros diplomával – akkreditációs terSebestyén György: Könyvtártudományi és informatikai
PhD-képzés az Eötvös Loránd Tudományegyetem könyvtártudományi-informatikai
tanszékén. Múlt és jelen. = Tudományos és Mûszaki
Tájékoztatás. 51. évf. 2004. 11. sz. 475–483. p.
4
Bényei Miklós-Boda István Károly: Könyvtár- és információtudományi PhD-képzés a Debreceni Egyetem Informatikai Karán. = Tudományos és Mûszaki Tájékoztatás. 52. évf. 2005. 7–8. sz. 347–352. p.
5
Egységes mesterfelvételi a bölcsészettudományi karokon [Edupress hír]
http://www.edupress.hu/hirek/index.php?pid=egycikk
&HirID=19647 (2008. XI. 30.)
3

minológiával: bemenettel – is mestertanulmányok
elkezdését. Egyetlen feltételnek kell eleget tenni: 50 kredit értékû ún. szintre hozó vagy alapozó modult (több helyütt informatikus könyvtáros
minorként terjedt el) elvégezni (intézménytõl
függetlenül, bárhol az ország BA-képzõhelyein),
és a felvételi procedúra során a kiválasztott karon, az ún. kreditelismertetési bizottsággal befogadtatni. (Költségtérítés-mentesen erre akkor
nyílik lehetõség, ha a más alapszakot végzõ
hallgató az informatikus könyvtáros minort választja a másik BA által kínált szakirány helyett.
Amennyiben azonban plusz kreditként teljesíti a
szintre hozást, akkor az egyetem vagy fõiskola
által meghatározott összegû ellenértéket kell fizetnie kreditenként.) Osztott képzésben, azaz a
„régi rendszerben” szerzett (informatikus) könyvtáros fõiskolai és természetesen az „új” informatikus könyvtáros BA oklevéllel a bejutás akadálymentes, „csupán” a felvételi vizsgát kell
abszolválni. Mai kormányzati álláspont szerint,
az alapszakon végzettek kb. 35%-a folytathatja
államilag finanszírozott módon tanulmányait
mesterképzésben, és az intézmények között az
alapképzésben betöltött keretlétszámok arányában osztják fel a mesterkvótát (ez tehát országos
DE Debrecen*
• Humán informatika
EKF Eger
• Médiamatika
• Régi nyomtatványok feldolgozása
ELTE Budapest
• Kutatás-fejlesztési információmenedzser
• Üzleti információmenedzser
NYME SEK Szombathely
• Információ- és tudásmenedzsment
PTE Pécs*
• Kutatás-fejlesztési információmenedzser
SZTE Szeged*
• Tartalomfejlesztõ menedzser
• Régi nyomtatványok feldolgozása
*Könyvtárpedagógia-tanár MA is
3. ábra. Informatikus könyvtáros
MA szakindítások 2009 õszétõl
szintû arányszám). 2008 õszén a magyarországi
nagy egyetemek bölcsészkarai megegyeztek a
100 pontos felvételi bizonyos fokú egységesítésében is, így – várhatóan – mindenütt lesz írásbeli és szóbeli része a megmérettetésnek.5 (KérKönyvtári Levelezõ/lap • 2008. december •
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dés persze, amelyik intézményben nem bölcsészkar része az informatikus könyvtárosokat képzõ
tanszék, illetve nincsenek a megállapodást szignálók között, csatlakoznak-e a kezdeményezéshez.) Orientálásként a pontszámítás módja az
ELTE esetében:
• írásbeli – 25 pont
• felvételi elbeszélgetés – 50 pont
További max. 25 pont az alábbiakból:
• oklevél minõsítése – 15 pont
(jeles: 15 pont, jó: 10 pont, közepes: 5 pont)
• alapdiplomán felüli nyelvvizsga – 5 pont
(második felsõfokú „C”: 3 pont, harmadik felsõfokú „C”: 5 pont, harmadik középfokú „C”:
3 pont)
• korábbi szakmai teljesítmény – 5 pont
(Pro Scientia emlékérem: 5 pont, OTDK 1.
hely: 3 pont, 2. hely: 2 pont, 3. hely: 1 pont)
• kötelezõ elõnyben részesítés – 5 pont
(fogyatékosság: 2 pont, gyermekgondozás: 1
pont, halmozottan hátrányos helyzet: 2
pont, hátrányos helyzet: 1 pont).6
Részletes felvételi követelményekrõl, határidõkrõl, a csatolandó iratokról érdemes a kiszemelt egyetem honlapjainak felvételi oldalain vagy
személyesen, például nyílt napokon,7 és a 2008
decemberében megjelenõ Felsõoktatási felvételi
tájékoztató címû kiadványban, valamint ennek
elektronikus változatában (www.felvi.hu) érdeklõdni. (Az eddig leírtak a 2008. novemberi állapotot tükrözik.)
További sarkalatos pont lehet az intézményválasztás, melynek szempontrendszere BA és MA
szintre egyaránt értelmezhetõ. Néhány vizsgálandó kritérium – nem fontossági sorrendben,
kizárólag címszavakban említve:

ELTE BTK honlapja:
http://www.btk.elte.hu/felveteli.ma.aspx#pontszamitas
(2008. XI. 30.)
7
Az ELTE BTK 2008. november 14-én szervezte Mesterek Napja elnevezéssel tájékoztató rendezvényét, melyet 2009 januárjában újabb nyílt nap követ.
8
Az ELTE BTK 2008 õszén – Alumni rendszere részeként – Trefort Kert néven kulturális és közéleti magazint
indított. Az elsõ szám letölthetõ:
http://www.btk.elte.hu/tkm.aspx (2008. XI. 30.)
9
Nemzetközi: The Times melléklete és a
sanghaji Jiao Tong Egyetem toplistája; utóbbiban 2007ben az ELTE és Szegedi Tudományegyetem is szerepel).
Magyar: HVG, Heti Válasz – mindkettõben abszolút elsõ
helyen az ELTE BTK végzett az elmúlt években.
6

8
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• Intézmény presztízse, tradíciója, múltja, alumni
rendszerek8
• Regionális elv (távolság a lakóhelytõl)
• Felsõoktatási rangsorok eredménye9
• Szakirányok kínálata – piacképes specializálódási lehetõségek
• Munkáltatói igények, visszajelzések
• Továbblépési lehetõség ugyanazon intézményben: MA/PhD szintre, esetleg más szakok szakirányaira (minorjaira)
• Nemzetközi kapcsolatok, ösztöndíjak
• Infrastruktúra
• Oktatói gárda
• Hallgatói élet
• Kollégiumi elhelyezés
• Továbbtanulás célja („csak kell egy diploma”
szindróma)
• Egyéb (családi kötõdés, város szeretete, nyílt
napok színvonala stb.).
A legizgalmasabb és leghúsbavágóbb kétség
kívül a felvevõpiac, azaz a munkáltatók (nem
csak a könyvtárak, hanem a végzett hallgatók és
a rendelkezésre álló közgyûjteményi állásajánlatok számából fakadóan a versenyszféra) véleménye, melyik diploma – akár a kibocsátó intézményt, akár a végzettséget tekintve – mire készít
fel, ezáltal mennyit ér (majd)? A kérdésre a
választ, azaz, hogy a munkaerõpiac hogyan „árazza be” a friss okleveleket, ma még nem tudjuk.
A hallgatókért folyó versengés a felsõoktatási
intézmények között mindenesetre elkezdõdött…
Kiszl Péter

Nyomdakész
az ETO-konkordancia
Befejezõdtek a UDC Consortium 2000. évi módosításaival lezárt, 2006 májusában megjelent teljes ETO-kiadás és
az azt megelõzõ, 1990-es középkiadás konkordanciajegyzékének munkálatai, elkészült a nyomdai kézirat. Mégsem
biztos, hogy nyomdába kerül, errõl a Kataliston közzétett
felhívás nyomán kialakuló vásárlási hajlandóság felmérése
után születik majd döntés. Ha a megrendelt példányok száma
alulmarad a gazdaságosság mértékén, a Könyvtári Intézet pdf
formátumban ajánlja fel a kéziratot az igénylõknek.
Elektronikus változatból többet is felajánl az intézet:
igényelhetõ a jegyzék Winisis adatbázisban, ISO és XML
formátumban, Excel-táblában és tabulátorral tagolt szövegfájlban CD-n.
Ennyi a tényszerû hír, ami örömteli is lehetne, ha nem
terhelné meg az elmúlt évek várakozásának súlya s az
(folytatás a 20. oldalon)

Napló
Városi élet
– humanista kultúra
A XV–XVI. század emlékei
Budapesten
Elég csak egy pillantást vetni a Fõvárosi Szabó
Ervin Könyvtár honlapjára, hogy lássuk, a könyvtár számos és sokszínû programmal gazdagította
a reneszánsz év szegényesnek amúgy sem mondható kínálatát. Ebbe a sorba illeszkedett a fenti
címmel november 6-án rendezett konferencia és
könyvkiállítás is. A szervezõk a Mátyás emlékév fõbb tudományos eseményeinek szereplõi,
kiállításainak kurátorai, kiadványainak szerzõi
közül kértek fel elõadókat, abban a reményben,
hogy tõlük a hallgatóság a téma legfrissebb kutatási eredményeirõl is értesülhet majd. E várakozásban nem kellett csalatkozniuk.
Az elnöklõ Szörényi László irodalomtörténész
a középkori magyar irodalom és a humanizmus
viszonyának „mindenekelõtt Horváth János tudományos örökségeként továbbélõ” kulcskérdésére kereste a választ. Arra, hogy vajon a humanista kultúra Mátyás-kori hirtelen virágzása egy
tartalmában és nyelvileg is elszigetelt, kérészéletû elitkultúra volt-e csupán, „délibáb a Hortobágy felett”, vagy ellenkezõleg, felismerhetõk a
kapcsolódások a hagyományokkal, és az udvari
kultúra a magyar nyelvû mûvekben is kimutatható hatást gyakorolt irodalmi tudatunk bõvülé-

sére. Az elõadó a töredékes források elemzése,
de a Mátyás-emlékév friss tapasztalatai alapján
is az utóbbi álláspont mellett érvelt.
Végh András, a Budapesti Történeti Múzeum
régésze történelmi idegenvezetésre vállalkozott,
végigkalauzolt a Mátyás-kori Buda városfalai,
egyházi és világi épületei között, élményszerûen
idézve meg a piacokon, kereskedésekben és a
mûhelyekben forgolódó polgárok világát is. Egy
elsüllyedt, jóformán csak alapfalaiban rekonstruálható város helyrajzát adta, amelyre a mai
Várnegyed, még ha a fõváros legpatinásabb helye is, csak nyomokban, leginkább az utcaszerkezetében emlékeztet. E régi város még mindig
rejteget titkokat. Újabban sikerült ugyanis feltárni számos, eddig csak írott emlékekbõl ismert
objektumot: a budaszentlõrinci pálosok házát a
Fortuna utca egyik sarkán, a karmelita rendházat
a Vizivárosban, a ferences kolostort a Sándorpalotánál, valamint az ágostonosok klastromát a
temetõjükkel a Fõ utca feletti domboldalon.
Kis Péter fõlevéltáros (Budapest Fõváros
Levéltára) a XV. századi városi hatóságok iratanyagán keresztül nyújtott betekintést a korabeli
városi jog- és szokásrendbe, miközben néhány
ügyes-bajos eset ismertetésével életképeket villantott fel Budapest elõdtelepüléseinek mindennapjaiból. Nem volt könnyû dolga, hiszen jobbára csak itt-ott elszórtan fennmaradt okleveles
forrásokra támaszkodhatott, minthogy a korszak
hivatalos irattárai „valószínûleg már 1526-ban”
csaknem teljesen elpusztultak. Kivételt csak a
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német mészárosok céhének anyaga jelent, melyet épp az idén sikerült végre méltó formában,
tanulmányok kíséretében közreadni.
Zsupán Edina egyetlen kódexnek, Vitéz János leveleskönyvének szentelte elõadását. Hála
a reneszánsz év nagyszabású kiállításainak, a
kölcsönzések révén kutatóink közelebbrõl is tanulmányozhattak több, amúgy csak körülményesen hozzáférhetõ kiadványt. Az Országos Széchényi Könyvtár Vitéz János-kiállítása például
páratlan lehetõséget biztosított a Kézirattár tudományos munkatársának a „magyar humanizmus atyjának” episztoláriumával kapcsolatos,
még nyitott kérdések tisztázására. A Bécsben
õrzött példány magyarázatainak, margóbejegyzéseinek, beszúrásainak gondos analízise alapján nemcsak arra sikerült meggyõzõ bizonyítékokkal szolgálnia, hogy ez a kézirat volt a Váradon készült eredeti példány, hanem pontosítani tudta a kódex keletkezésének és valószínûsíteni a könyv vándorlásának a történetét is.
Mikó Árpád elõadása a mûvészettörténet oldaláról erõsítette meg a reneszánsz kultúra Mátyás utáni továbbélésének a bevezetõben érintett
tézisét. A Magyar Nemzeti Galéria Régi Magyar
Gyûjteményének vezetõje a Jagelló-korból fennmaradt építészeti maradványok, kõfaragványok
és dísztárgyak gazdag példatárával szemléltette
a reneszánsz kultúrjavak elterjedését a püspöki
székhelyeken szerte az országban. Újabban felszínre került leletek sorával cáfolta azt a régen
megdõlt, mégis makacsul továbbélõ közhelyt,
hogy a reneszánsz afféle üvegházi növény maradt, ami Mátyás halálával el is enyészett.
Kiss Erika muzeológus (Magyar Nemzeti
Múzeum) – a konferencia vezérmotívumává váló
kontinuitás-gondolatot folytatva – a reneszánsz stíluselemek szétszivárgásának és a gótika egyidejû
továbbélésének a XVI–XVII. századig áthúzódó
jeleit vette számba nagy mennyiségben fennmaradt ötvösmûvészeti tárgycsoport vizsgálatával.
Az elõadók sorát a házigazdák muzeális
könyvritkaságainak õre, Szabó Ágnes zárta. A
könyvtár legbecsesebb ritkaságáról, a Zichy-kódex névén ismertté vált, a XV–XVI. század fordulóján keletkezett velencei kéziratról beszélt. A
szerelmi és politikai költeményeket és számos antik emlék rajzát tartalmazó kötetben fennmaradt
Francesco di Giorgio Martini (1439–1502) építészetelméleti traktátusának egy változata is. A referátum elsõsorban e festõként, szobrászként és ka10
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tonai mérnökként is jelentõs, igazi reneszánsz egyéniség életmûvét állította elõtérbe.
A Budapest Gyûjtemény olvasótermében egyidejûleg megnyílt kiállításon a könyvtár XV–XVI.
századi nyomtatványaiból és kézirataiból tekinthettek meg egy válogatást a látogatók. Köztük több
olyat, amelyet az elõadások is idéztek. Így Had-

nagy Bálintnak a pálosok kapcsán emlegetett, 1511ben megjelent mûvét Remete Szent Pál életérõl
vagy a Budai Jogkönyvet, a középkori várostörténet egyik legfontosabb kéziratos forrását. A tárlók
másik részében Mátyás király kultuszának XIX–
XX. századi továbbélését tükrözõ népszerû kiadványok, elsõsorban rajzos ponyvák voltak láthatók. Ez utóbbiak közül néhány „a közönség biztatására” digitalizált változatban rövidesen elérhetõ
lesz a könyvtár portálján keresztül.
Sándor P. Tibor

Változó igények –
megújuló könyvtár:
fejlesztési modellek
itthon és külföldön
Tíz évvel ezelõtt Szentes Városi Képviselõ-testülete úgy döntött, hogy a város központjában
található, meglehetõsen romos állapotú zsinagóga épületét könyvtári célokra alakítja át. Az átadás tízéves évfordulójára szakmai konferenciával emlékezett a könyvtár.
Szirbik Imre polgármester köszöntõjében jó
és korszerû döntésnek nevezte a képviselõ-testület 1997-es állásfoglalását, amit az igazol, hogy a
mai napig sokan keresik fel az intézményt. A látogatók, használók és a munkatársak együttesen adnak életet a köveknek és a falaknak, ténylegesen is
a kultúra templomává téve az épületet.
Ezt követõen Hiller István oktatási és kulturális miniszter elõadását hallgathatták meg a
résztvevõk. Iránymutatónak nevezte a szentesi

képviselõk döntését, mellyel megfelelõ, modern
funkciót találtak egy hosszú idõre funkciótlanná
vált épületnek.
2008 a magyar reneszánsz éve, azé a reneszánszé, mely emlékezetes és ebbõl adódóan legendás
lett. A reneszánsz egyfajta mentalitás – az ember
szabadságának, a szabad gondolkodásnak az ünnepe. A reneszánsz évének egyik legerõsebb pillére a
magyar könyvtárügy, melynek kiemelkedõ teljesítménye, hogy az év során létrejött és 2009 januárjától mûködik a harmincezer digitális képet tartalmazó Magyar Digitális Képkönyvtár, mely az
Europeanához (az Európai Unió összefogásos digitális könyvtárához) kapcsolható.
A könyvtári rendszer és szakma (ahogy azt a
statisztikai számok is tükrözik) képes a változásra: 2001 és 2007 között például 29%-kal nõtt a
könyvtári beiratkozások és regisztrációk száma,
több mint kétszeresére nõtt a számítógépet használók, háromszorosára az internethasználók száma.
A könyvtárosok nemcsak haladtak a nemzetközi
trenddel, hanem alakították is azt. Éppúgy, ahogy
Magyarország feladata az Európai Unióban az alkalmazkodás mellett annak alakítása is.
Az unió kulturális szempontból különálló
galaxisok egymás mellett élését jelenti. Ez az a
nemzedék, mely egyszerre él a Gutenberg- és a
Google-galaxisban. A Gutenberg-galaxis azt a
korszakot jelenti, melyben még apáink, nagyapáink elsõsorban könyvekbõl szerezték meg a tudást, és fel kell ismerni, hogy tudásunk megszerzésének módja jobban hasonlít ehhez, mint
ahhoz a módszerhez, melyet gyermekeink használnak. A Google-galaxis legfontosabb jellemzõje, hogy spontán, rövid életû, akár földrészeken átívelõ közösségek jönnek létre. Nagyon fontos tudatosítani azt,
hogy a Google-galaxis nem semmisíti meg a Gutenberg-galaxist,
hanem az elõzõ mellett élve kiegészíti azt.
A miniszter kitért a pénzügyi,
gazdasági válság Magyarországra, a magyar kultúrára gyakorolt
hatására is. Véleménye szerint
azok az országok, melyek képesek idõben strukturális változást
végrehajtani, a válságból elõnyt
tudnak faragni. Ehhez az szükséges, hogy a döntéshozók (Finnországhoz hasonlóan) belássák: az okKönyvtári Levelezõ/lap • 2008. december •
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tatás, a kultúra és a kutatásfejlesztés az a három
terület, melyet a közeljövõben az országos fejlesztések középpontjába kell helyezni ahhoz, hogy Magyarország a válságból nyereséggel jöjjön ki.
Fodor Péter, a Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár (FSZEK) fõigazgatója Korszerû könyvtár,
minõségi szolgáltatás címû elõadásában a korszerû könyvtárat tudástárként és információs
központként definiálta, mely hozzájárul az életminõség javításához, növeli az egyén versenyképességét, megfelel a hazai és nemzetközi
elvárásoknak, közösségi és kulturális szabadidõs programok befogadására virtuálisan és
hagyományosan is képes, 24 órás hozzáférést
biztosít szolgáltatásaihoz. Ahhoz, hogy ez
megvalósuljon, számos egyéb tényezõ mellett
paradigma- és technológiai váltás szükséges,
valamint a prioritások és a konkrét programok
megfogalmazása.
Az elméleti megközelítést követõen a Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár példáján keresztül
ismerhették meg a résztvevõk a munka gyakorlati lépéseit, melyek eredményeként az 1990-es
évek korszerûtlen és szolgáltatási kínálatában
beszûkült, elaprózott, szemléleti és egzisztenciális problémákkal küzdõ könyvtára mára az ország példaértékû közmûvelõdési könyvtárává
vált. Arra a kérdésre, hogy „Mitõl korszerû a
FSZEK?” a fõigazgató számos tényezõt említett
– többek között az évszázados könyvtári tapasztalatot, a technológiai váltást, a különbözõ erõforrások célszerû és racionális felhasználását, a
rendszeresen ápolt közönség- és partnerkapcsolatokat, valamint a szakmai és olvasói körökben
tapasztalható ismertséget és elismertséget.
Palánkainé Sebõk Zsuzsanna, a szegedi Somogyi-könyvtár igazgatója egy vasúti utazáshoz
hasonlította Befogadó könyvtár – táguló tudás
címet viselõ elõadásában a könyvtárat, mely
megfelelõ korszerûsítéssel folyamatosan használható a világ megismerésére. Elengedhetetlen,
hogy a könyvtár befogadó legyen – azaz képes
legyen az együttmûködésre a különbözõ intézményekkel (pl. APEH, Europe Direct) és civil
szervezetekkel (pl. Szegedi Írók Társasága, Feltalálók). A változó világban a munkafolyamatok
és maga a szervezet is változásra kényszerül –
az egyik legfontosabb a projektszemlélet kialakítása, mellyel a szervezet képessé válik a reagálásra a váratlan eseményekre is. Ennek jegyében hirdetett a Somogyi-könyvtár egy belsõ öt12
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letpályázatot, melynek legfontosabb eredményei
közé tartozott egy pályázati adatbank és önszervezõdõ csoportok létrejötte.
„Aki most lemarad, az elmarad” fogalmazta
meg az igazgatónõ a nemrég beadott TIOP-pályázat lényegét. A megyei könyvtár Mórahalom,
Hódmezõvásárhely, Algyõ, Mindszent, Kistelek
és a Bibliothéka Egyesület részvételével adta be
pályázatát, melynek pozitív elbírálása esetén
többek között a Corvina integrált rendszer húsz
könyvtárra érvényes licencét, az egységes platformfelület kialakításához, illetve a Csongrád
Megyei Helytörténeti Adattár építéséhez szükséges szoftver, a régi könyvek eléréséhez érintõképernyõs készülékek beszerzését tervezik.
Horváth Varga Margit, a Csemegi Károly
Könyvtár és Információs Központ igazgatója a
csongrádi, makói és szentesi könyvtárban eddig
megvalósult és a közeljövõre tervezett közös projekteket mutatta be. A három könyvtár összehangolt fejlesztésének 1995-tõl van írásos dokumentuma, azóta tartanak informális tapasztalatcseréket,
illetve közös rendezvényeket a három könyvtár
munkatársai. Az együttmûködés eredményeként
mára mindhárom könyvtárban bevezették a HUNTÉKA integrált könyvtári rendszert, megkezdõdött
a különbözõ munkafolyamatok gépesítése, a minõségbiztosítás bevezetésének elõkészítése. A TIOPpályázatra a három városi könyvtár két kistelepülési könyvtárral együttmûködve nyújtott be pályázatot, melynek eredményeként összehangolt integrált könyvtári rendszer, virtuális közös katalógus
és 24 órán keresztül elérhetõ könyvtári szolgáltatások megvalósítását tervezik.
A konferencia zárásaként Szentes három testvérvárosának (Backa Topola/Topolya, Dumbravita/Újszentes, Sankt Augustin) könyvtára nyújtott betekintést intézményei mindennapjaiba, az
eddig megvalósult fejlesztésekbe és a közeljövõben elérni kívánt célokba.
Nagy Enikõ

A Hattyúháztól
a Hattyúházig
Kiskunfélegyháza város szívében egy jellegzetesen szép, klasszicista stílusú mûemléképület vonja
magára az ide látogatók és az itt élõk figyelmét
egyaránt: a jeles Petõfi-emlékhely, a Hattyúház,
amely 1952 óta ad otthont a városi könyvtárnak.

Az épületen nagyobb felújítás 1966
óta nem történt, az azóta eltelt évtizedekben állaga leromlott. A nem könyvtár céljaira épült Hattyúház helyiségei
szûkössé váltak, a könyvtár bizonyos
szolgáltatásai zavarták egymást. Ezen a
helyzeten kívánt változtatni Kiskunfélegyháza város képviselõ-testülete 2005ben született döntésével: a városi könyvtár felújítására, korszerûsítésére és bõvítésére állami címzett támogatási igényt
nyújtott be.
A kormányzati támogatásnak köszönhetõen 2006. február 13-án a parlament
kedvezõ döntést hozott. A törvényjavaslatból Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatának igényét 394 259 000 forint
címzett támogatással jóváhagyta, amelyhez 15%-ot, azaz 69 575 000 forintot az
önkormányzat biztosított az építkezés két
éve alatt. A közbeszerzési eljárás eredményeként a négy pályázó közül a kiskunfélegyházi ELÕ-SZER Kft. szerepelt eredményesen közel 400 millió forintos nagyságrendben tett ajánlatával.
A rekonstrukció két lépcsõben zajlott:
elsõként az új épületszárny készült el
2007-ben, majd 2008-ban a mûemléképület Hattyúház külsõ és belsõ felújítása történt meg. Az állami címzett
támogatásnak és a város anyagi hozzájárulásának köszönhetõen ma a XXI. századi igényeknek megfelelõ, korszerû könyvtárépület áll a könyvtárhasználók rendelkezésére
a város központjában. A bõvítés eredményeképpen megközelítõleg 2000 m2-en vehetõk
igénybe a könyvtár szolgáltatásai.
Az új épületszárny földszintjén kapott helyet
a felnõtt kölcsönzõ, a folyóirat-olvasó és az olvasóterem, emeletén pedig a Gyermekbirodalom
várja kis olvasóit. A megújult Hattyúházban található a helyismereti gyûjtemény, az internetes részleg és a médiatár. Rendezvény- és kiállítóterme
irodalmi esteknek, könyvbemutatóknak, kiállításoknak biztosít helyet. Italautomata és ruhatár is rendelkezésére áll a könyvtárba látogatóknak.
A teljes épületegyüttes ünnepélyes átadására
2008. november 4-én került sor. Az ünnepségen
jelen volt Szili Katalin, a Magyar Országgyûlés
elnöke. Az épületet Talapka István, a Sarlós
Boldogasszony templom apátja szentelte fel.

Szili Katalin házelnök ünnepi beszédében elmondta, hogy a ma embere két dolgot tud adni
gyerekeinek, unokáinak: a felelõsség, a tudás
gyökereit és a szabadság szárnyait. Kiemelte a
közösségek szerepét, hiszen a közösségekben a
jelen formálása egyetlen dolog miatt történik: a
jövõért. Ezért mindannyiunk közös felelõssége,
hogy együtt gondolkodjunk, együtt találjuk meg
a partnerséget, a megbékélést.
Ficsór József polgármester köszöntõjében
hangsúlyozta: a városi könyvtár korszerûsítése,
bõvítése azt bizonyítja, hogy a város egészségügyi és oktatási intézményei mellett a kultúra
eme fontos bölcsõjének felújítására, bõvítésére
is tudott áldozni.
Garai István országgyûlési képviselõ beszédében kitért a városban a közelmúltban állami
támogatással megvalósult beruházások fontosságára az eljövendõ generációk szempontjából. A
jövõ az ifjúság, a fiataljaink, akik tudást, kultúKönyvtári Levelezõ/lap • 2008. december •
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rát keresve a könyvtár falai között felvértezõdnek a jövõ kihívásaira. A tudás és a kultúra a
jövõ záloga. Elmondta: hisz abban, hogy ezek a
falak nemcsak a tudás és a kultúra rideg közvetítõi lesznek, hanem megtelve melegséggel, humánummal a város kedvelt közösségformáló színterévé válnak.
A Hattyúháztól a Hattyúházig címmel Kállainé Vereb Mária könyv-tárigazgató adott rövid történeti áttekintést az épület múltjáról és
jelenérõl, majd megköszönte a város vezetésének a könyvtár bõvítése és rekonstrukciója érdekében tett erõfeszítéseit. Ezt követõen a könyv14
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tár igazgatója és Ficsór
József polgármester köszönetüket fejezték ki a
tervezõ Farkas Máriának (Domiporta Kft.), a
kivitelezõ ELÕ-SZER
Kft. munkatársainak és
a könyvtár dolgozóinak
áldozatos munkájukért,
valamint megköszönték
a támogatók anyagi és
technikai segítségnyújtását.
Az új intézményt Ramháb Mária, a kecskeméti
Katona József Könyvtár
igazgatója, Ágoston Tibor, a Kossuth Lajos
Középiskola és Szakiskola, a város legnagyobb
középiskolájának igazgatója és Szabó Mária nyugalmazott fõorvos, a
könyvtár olvasója köszöntötte.
A felújított Hattyúház rendezvény- és kiállítótermében elsõként
Bodor Miklós grafikusmûvész Az Alföld és a
felvidéki út Petõfi életében címû kiállítását
rendezték meg, amelyen
köszöntõt mondott Endre Sándor alpolgármester. A tárlatot Falu Tibor ügyvéd nyitotta
meg. A kiállítás megtekintése után az ünnepség résztvevõi közösen
bejárták a felújított Hattyúházat és az új épületszárnyat. A rendkívül nagy érdeklõdésre tekintettel a megnyitó eseményeit kivetítõn is
követhették a vendégek.
A rendezvényen közremûködött Juhász István nyugalmazott gimnáziumi tanár, Kiskunfélegyháza város díszpolgára és Hegyesi Judit hegedûtanár, aki 2008-ban megkapta a helyi Móra
Ferenc Közmûvelõdési Egyesület által alapított
Reményi Ede-díjat.
Kállainé Vereb Mária
Pálfyné Varga Orsolya

Dokumentumköltségek
kezelése, tervezése,
megosztása
Az Országgyûlési Könyvtár tradicionális értékeket hordozó épületében november 20-án nagyon
korszerû tájékoztatási megoldásokkal ismertette
meg a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Mûszaki Könyvtáros Szekció megjelent tagjait Haraszti
Pálné, a Képviselõi Kutatószolgálat vezetõje, Pintér Katalin fõigazgató-helyettes pedig megvilágította mindennek a gazdasági hátterét is.
Amikor láttuk, hogy a mûhelybeszélgetés 24
résztvevõje 18 vállalati, intézményi könyvtárat
képvisel, sejtettük, hogy a költségkezelés sok
formájával ismerkedhetünk meg, de arra nem
gondoltunk, hogy nem lesz két egyforma gyakorlat, sõt, igazán szélsõséges megoldásokkal is
találkozhatunk.
Sorra körbejártuk a költségtervezés, a források, a költségkeret-struktúra, az adminisztráció,
a költségkövetés, az igénylõkre való kiterhelés,
a vezetõi beszámoló kérdésköreit, s szinte minden területen más és más megoldásokkal találkozhattunk. Van, ahol teljesen elválik a szakmai
és a pénzügyi terület, így a könyvtárosoknak
semmilyen számlaügyet nem kell intézniük, és
van, ahol a teljes pénzügyi folyamatot a könyvtárban rögzítik. Van, ahol kizárólag forintban
történik a tervezés, és van, ahol csak devizában
– érdekes lehet megjósolni az árfolyamokat!
Elõfordul, hogy minden beszerzés központi keret terhére történik, és van, ahol nemcsak a tényköltségeket, hanem a könyvtár mûködési költségeit is ki kell terhelni a szervezetekre – ennek
adminisztrációja szinte elképzelhetetlen feladat.
Az engedélyezés az egyik könyvtárban egy szignó a kockás füzetben, a másik nagyvállalatnál a
legkisebb elõfizetést is csak a vezérigazgatóhelyettes engedélyezheti. Nagy különbségek vannak még abban is, hogy csak az „épületben lévõ”,
jól ismert munkatársak igényeit kell-e kielégíteni, vagy egy nemzetközi cégnél folyó tervezési,
engedélyeztetési folyamatban kell-e részt venni.
Rendkívül sok tapasztalatra tettünk szert, és
biztosan többeknek ütött szöget a fejében, hogy
„Lehet így is? Próbáljuk meg, kezdeményezzük!”. Hallottunk beszerzési szabályzatról, céginformációs cégek szolgáltatásainak aktuális

összehasonlításáról is – ezeket igyekszünk megosztani egymással.
A következõ mûhelybeszélgetés során, májusban, a könyvtár által készíthetõ/kiadható szakmai információs kiadványok kérdéskörét szeretnénk körüljárni. Ezek valódi hozzáadott értéket
jelenthetnek a fenntartó szakmai folyamataihoz,
s nagyon alkalmasak arra, hogy felhívjuk a figyelmet a könyvtár hasznosságára.
Kóródy Judit

Rózsa György emlékülés
az MTA Könyvtárában
Az MTA Könyvtárának három évvel ezelõtt elhunyt fõigazgatójára emlékeztek a Vasarely teremben 2008. november 19-én. Az est házigazdája,
Téglási Ágnes fõigazgató-helyettes üdvözlõ szavai
után Náray-Szabó Gábor professzor, fõigazgató
köszöntötte a megjelenteket – Ádám György, Finta
József, Köpeczi Béla akadémikusokat, Rózsa
György családját, az egykori munkatársakat, barátokat, ismerõsöket és érdeklõdõket, és méltatta
Rózsa György meghatározó szerepét, majd Vámos
Tibor akadémikusnak adta át a szót.

Vámos Tibor annak a kultusznak az ápolásáról
beszélt elõször, amelynek barátja, Rózsa György
szentelte az életét, a könyvtár és a könyvtáros személyiségek fontosságának. Amikor róla emlékezünk, a kontinuitást, a megõrzést és a továbblépést
tiszteljük – tette hozzá. A könyvtár tervezése, építése és mûködtetése személyes alkotása volt, de az
értékõrzést is fontosnak tartotta; összegyûjtötte és
védelmezte a nagy könyvtárosokat (Vekerdi Lászlót, Csapodi Csabát stb.). Kiemelkedõ volt (már
Genfben eltöltött éveiben is), ahogy a könyvtár új
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munkamódszereirõl gondolkodott és cselekedett;
ugyanis nem csak a hozzáférhetõség fontos az információtechnológiában, hanem az információmenedzsment is: hogy a felkészült könyvtáros el tudja
igazítani a kutatókat. Amikor tisztelgünk emléke
elõtt, egy remélt kontinuitásnak, megújulásnak, példamutatásnak és elõrelátásnak is tisztelgünk. (A
kontinuitás a változásokban jelenik meg.) Ezt a szellemiséget próbálta munkatársaiban is továbbvinni.
Tamás Pál szociológust baráti kapcsolat fûzte
Rózsa Györgyhöz, és az MTA Könyvtárának is
gyakori használója volt. Utóbbi minõségében (használóként) szerzett tapasztalatait osztotta meg a
hallgatóságával, öt pontba rendezve mondandóját:
– Rózsa György annak a reformernemzedéknek
a képviselõje és azon keveseknek az egyike, akik
a nyolcvanas-kilencvenes években intézményt építettek (könyvtárépítõ, tudományreformer és megújító volt);
– a magyar tudomány intézményeinek jellemzõ
konfliktusa, a hagyományok és az új technológia
megfelelõ aránya a könyvtárban nem jelentkezett,
megfelelõ volt;
– a könyvtáros szakma átalakulását használóként élte át, és úgy látta, Rózsa György „kikötõépítõ” volt a modern informatikában; olyan kikötõt
épített, ahova a legnagyobb „hajók” is befuthattak,
összekapcsolva ezzel a „kikötõt” a nagyvilággal;
–- a könyvtár olyan hely is volt, ahol összejöhettek az emberek, és ezekben a csoportokban élénk
kommunikáció folyhatott;
–- Rózsa arra törekedett, hogy minél több újat
hozzon be a könyvtárba, de úgy, hogy az illeszkedjék az itteni körülményekhez; ezt a hétköznapokban is képes volt megvalósítani.
Sebestyén György professzor, az ELTE BTK
informatikai és könyvtártudományi intézetének
igazgatója kapcsolatuk harminc évének emlékeit
idézte fel elõadásában (szerkesztett változata a
közeljövõben jelenik meg a Könyv, Könyvtár,
Könyvtárosban).
Elõször a párizsi Magyar Intézetben találkoztak, ahol Sebestyén 1974 és 1980 között dolgozott.
Rózsa szívesen népszerûsítette elõadásaiban a
magyar könyvtárügyet az intézetben. Az érdeklõdõ
franciák száma többszöröse volt a szokásos létszámnak – az elõadó nyelvtudásának és személyiségének köszönhetõen. (Ezt a tevékenységét mindig is kulturális missziónak tekintette.) 1980-ban
Sebestyén az MTA Könyvtárába került Köpeczi
Béla ajánlására; itt elsõ feladata az ISI (Institute for
16
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Scientific Information) új szolgáltatásával volt kapcsolatos. Rózsa György érdeme, hogy bevezette
Magyarországon a szolgáltatás, melynek az azóta
híressé vált Eugene Garfield volt a létrehozója Philadelphiában. Rózsa vette fel a kapcsolatot a Nemzetközi Bibliológiai Társasággal is, melynek akkori elnökét, Robert Estivalst személyesen kereste fel.
Ez a munkakapcsolat a hazai kutatás megújulását
és újjászervezését eredményezte, számos konferenciával és publikációval. (Kovács Máté 1972-ben
bekövetkezett halála óta a bibliológia mûvelése
évekig szünetelt Magyarországon.) 1987-ben Sebestyén az ELTE könyvtártudományi tanszékének
oktatója lett, Rózsa 1988-ban kapta egyetemi magántanári kinevezését, így ismét kollégák lettek.
Rózsa György több cikkben is foglalkozott a könyvtáros szakma tudományos minõsítésének kérdéseivel, így a Felhívás keringõre és A könyvtárosok
kandidatúrájától a PhD-ig címû írásaiban (TMT,
1986 és 2001). Ahol lehetett, egyengette szakmai
pályájukat, többek között az Akadémián, ad hoc
bizottságok szervezésével. Ha tevékenységét két
szóval kellene jellemezni, azt lehetne mondani róla,
hogy „Professzor” és „The Librarian” volt, hivatásának kiemelkedõ személyisége.
Bánhegyi Zsolt, az MTA Könyvtárának osztályvezetõje vetített képekkel illusztrált elõadásában
Rózsa György tudományos örökségét vette számba, amely ma is elevenen él. Kiemelte, hogy az
oktatás és a kultúra esetében a ráfordítások megtérülése a diófaültetéshez hasonló: kutatóként Rózsa
tudta, hogy amit tesz, sokára fog csak gyümölcsöt
hozni. Már jóval az Internet elõtt az MTA Könyvtárában mint az elsõ európai alközpontban elektronikus referensz-szolgáltatás folyt. (Az elõadó részese volt a hivatkozási indexek hazai bevezetésének, Rózsa György õt bízta meg az Institute for
Scientific Information képviselõivel folytatott elõtárgyalások vezetésével.) 1979-tõl már mûködött a
szolgáltatás: ezzel megtörtént az átállás a nyugati
típusú kutatásra. A diófa 1990-ben fordult termõre… (Érdekes párhuzam, hogy 1831-ben Nagy
Károly vitte el Philadelphiába az elsõ akadémiai
kiadványt, és létesített cserekapcsolatot az ottani
tudós társasággal, melynek kiadványai azóta érkeznek a könyvtárba, és közel százötven év
múlva ismét Philadelphia volt a kapcsolatfelvétel színhelye…)
A könyvtár jelenlegi, új otthonának a megteremtése is az õ érdeme. 1844-ben nyílt meg a
könyvtár a (mostani) Petõfi Sándor utca 3. alatt

néhány szobában, ahonnan 1865-ben költözött
az akkor elkészült palotába. A növekedés miatt
már 1960-ban felmerült az új épület szükségessége – az elõterjesztésekrõl, elnökségi állásfoglalásokról több dokumentum tanúskodik –, míg
aztán 1986-ban eldõlt, hogy az egykori akadémiai bérház átalakításával megépülhet az új
könyvtár. (A megnyitóra húsz esztendeje, 1988.
november 3-án került sor.) Szólni kell Rózsa
György tudományos munkásságáról is – írásait
a hetvenedik születésnapjára megjelent kötet,
illetve az azt követõen született írásokat a halálakor készült bibliográfia vette számba –, elsõsorban 2004-ben megjelent Anti-equilibrium.
Vitairat a fejlõdõ országok esélyegyenlõségérõl
címû könyvérõl, melyhez barátja, Fejtõ Ferenc
is írt elõszót. Rózsa többször járt fejlõdõ országokban, és foglalkoztatta a fejlõdés, illetve a
fejlõdés gyorsításának a lehetõsége. Úgy vélte,
hogy a kultúra húzóágazat, és jelentõsége jóval
megelõzi a gazdaságét. Könyvében olyan új
modellt javasol, mely a jelenlegi körülmények
között is kiindulópontul szolgálhat a reformhoz,
célja mindezzel pedig az volt, hogy az elmaradott országokat a bekapcsolódás útjára segítse és
lakóikat felemelje „a nyomorból a fenntartható
szegénységbe”. Ezt azonban nem karitatív tevékenységnek tekintette. A koncepció lényege,
hogy komplex integrált információs, általános
ismereteket és gyakorlati képzést egyszerre nyújtó
központokat kellene létrehozni a segélyalapokból a fejlõdõ országokban. Ezt nevezi MAMA
(Multifunkcionális Alkalmazott Munkakészségi
Alap) rendszerû képzésnek; ez a modell a könyvtári funkciót, a könyv- és újságkiadást, a levéltárat, a hagyományos és a gyakorlati oktatást
integrálja. Bánhegyi Zsolt elõadásának végén
felhívta a figyelmet arra, hogy az Egyesült Államokban minden évben közzéteszik, hogy az államok közkönyvtárai a ráfordítások hányszorosát „termelték meg” tevékenységük során: ez
olykor négy-ötszörös hasznot jelent.
Az emlékülés végén Rózsa Mihály mondott
köszönetet az elõadóknak és a megjelenteknek,
és felhívta a figyelmet az elõtérben elhelyezett –
néhány dokumentumot, levelet, dedikált könyveket és több fényképet tartalmazó – emléktárlóra, ami most már „örökre itt marad”. (A rendezvényt az elõcsarnokban folytatott kötetlen
beszélgetés zárta.)
(murányil)

Ugrin Gáborné
(1935–2008)
Szomorúan tudatjuk a
könyvtáros társadalommal, hogy Ugrin Gáborné (Majoros Márta)
2008. november 16-án,
vasárnap reggel elhunyt.
Ugrin Gáborné a
Könyvtárostanárok Egyesületének alapítója,
egykori titkára és tagja,
a Bod Péter Társaság
alapító elnöke volt – és
nyugállományba vonulása után is, mindvégig, örökös könyvtárostanár.
A hazai iskolai könyvtárügy XX. századi történetének legmarkánsabb egyénisége, meghatározó személyisége. Több évig gyakorló könyvtárostanár, aki munkája során egyéni ötleteivel
bizonyította a magyar pedagógusok és könyvtárosok számára az iskolai könyvtár jelentõségét.
Megalapítója a Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Versenynek. Fõvárosi, majd országos
elméleti pedagógiai intézményekben a hazai iskolai könyvtárügy segítõje. Nyugdíjba vonulása
után is aktív résztvevõje az egyesületi életnek.
Fáradhatatlan mozgatója volt a hazai iskolai
könyvtárügynek.
Nem is vállalkoznék most Márta teljes életmûvének ennél részletesebb méltatására, hiszen
a pedagógia és a magyar könyvtárügy oly sok
területén fejtette ki a tevékenységét, olyan aktivitással és korát meghazudtoló energiával, fáradhatatlanul, hogy mi, sokkal fiatalabbak is csak
tisztelettel figyeltük, de ezt az iramot néha magunk sem bírtuk.
Nekünk, könyvtárostanároknak különösen
fontos volt az õ személye és példája, hiszen –
ahogyan Balogh Mihály, korábbi elnökünk szokta
Mártával kapcsolatban találóan megjegyezni –
egy Dosztojevszkij-parafrázissal élve: mi mindannyian „az õ köpönyegébõl bújtunk elõ”.
Az iskolai könyvtárügy elõremozdításában, a
könyvtárostanári szakma kialakulásában, az iskolai könyvtárosok képzésének fejlesztésében
Mártának pótolhatatlan érdemei vannak. Szakmai érdekképviseletünk, a Könyvtárostanárok
Egyesülete és elõdszervezetei sem jöttek volna
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létre Márta szívós tenniakarása nélkül.
Számos – a mai napig élõ – hagyomány és szakmai program megálmodója és elindítója volt: ezek közül kiemelném a KTE Nyári Akadémiáját
és a Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Versenyt.
A szakma iránti elhivatottsága,
szívós elkötelezettsége élete utolsó
pillanatáig kitartott: szívszorító volt,
hogy a halálos ágyán is az utolsó
általa szervezett rendezvény kimenetelén aggódott, a lebonyolítás sikeréért izgult.
Unokahúgának még módja volt e
rendezvény sikerességérõl szombaton este beszámolni, átadni az emlékülésen részt vevõk üdvözleteit, köszöneteit és a miniszteri elismerõ
oklevelet. Ezt követõen megnyugodott, és másnap hajnalban csendesen el is aludt.
A könyvtárostanárok visszaemlékezéseiket,
Márta méltatását a könyvtárostanárok levelezõlistáján és a blogunkon osztották meg egymással, a kitüntetéssel kapcsolatos bejegyzésünknél
(http://konyvtarostanar.klog.hu/?p=924).
Végezetül szeretném megköszönni a Könyvtári Intézetnek, jelesül Bartos Évának, továbbá
Murányi Lajosnak, az Országos Pedagógiai
Könyvtár és Múzeumnak és az Oktatási és Kulturális Minisztérium (OKM) Könyvtári Osztályának, hogy Márta legutóbbi kitüntetését a Bod
Péter Társaság és a Könyvtárostanárok Egyesülete mellett támogatták az OKM Titkárságán.
Szinte a legutolsó pillanatban, de Márta még örülhetett ennek az elismerésnek is.
Köszönjük minden kollégának a megemlékezéseket, és hogy Márta emlékét megõrzik a szívükben!
Bondor Erika
elnök, Könyvtárostanárok Egyesülete

Márta
Olvasom lobogó visszaemlékezõ írását e lap
hasábjain. Mint mindig, most is az iskolai könyvtárak jövõje érdekli, mégha múltat idézõ is. S
bennem is a múlt és a jövõ kavarog a megváltoztathatatlan tény hallatára: Márta nem jön többet hozzám se.
Pályakezdõ voltam, amikor Ugrin Gáborné,
Márta elõször került a közelembe harminc évvel
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ezelõtt. Elsõ munkahelyemen negyvenhét kulcs
és egy létra társaságában kezdtem meg boldog
könyvtárostanári pályám, s egy továbbképzésre
hozzá vitt a sors.
Addig azt gondoltam – errõl az egyetemen
nem tanultunk –, hogy az iskolai könyvtár is
olyan, amilyennek édesapámnál láttam a nyilvános könyvtárat. Márta akkor is lobogott.
Beszélt a könyvtárismereti órákról, a szaktanárokkal való együttgondolkodásról, a diákok
könyvtári munkába való bekapcsolódásáról. Megértettem.
És nem lettem pályaelhagyó, a kulcsok, a létra
és más nehézségek ellenére sem.
Márta járta a várost, az országot és mindenhol – nem elõadásban, nem továbbképzés formájában, de mindannyiunkat a könyvtárostanári
hivatásra oktatott. E tekintetben nem tett különbséget minisztériumi tisztviselõ, országgyûlési
képviselõ és könyvtárostanár között.
A következõ képet megidézi cikkében: ma
is látom magam elõtt! Márta megérkezett a
Városmajori Gimnázium könyvtárába. Szívesen jött ide, hiszen kedves kollégájára, Gyõri
Gáspárra itt emlékeztek halálának tizedik évfordulóján. Márta hozzánk is úgy jött, mint
mindannyiunkhoz: elõször bekukkantott az
igazgatóhoz, mondott neki néhány kedves szót,
s megdicsért. Aztán átjött a könyvtárba, ahol
soha nem volt igazán elégedett, s persze kérdezett. Tanulmányok zsongtak a fejében, milyen kár, hogy értékes gondolatai közül oly
kevés jelent meg! Nem volt sem hely, sem
mód a rendes munkakörülményekre.
Azon a napon is – amit megidézett – belépett, körülöttem számos diák, tanár, de õ meg-

várta, amíg a nap kissé elcsendesedik, közben
figyelt. Aztán jöttek a kérdések. Soha nem tudhattuk, hogy a Tanárnõnek jól válaszolunk-e. Egy
ilyen alkalom volt ez is. A történet végét nem
idézi: indulatos megnyilvánulásomra felpattant,
elrohant. Soha nem mondta, hogy helyes volt
a válasz, de minden írásából tudtam, jól feleltem. A könyvtárostanárnak egyszerre kell
megfelelnie a két hivatásnak!
Bármikor számíthatott rá, aki elesett, aki
bajba jutott: jó szóval, de tettel is segített. Leltározott, könyvet rakott a polcra, beteget látogatott, elõadásokra járt, tárgyalt érdekünkben.
Az iskolai könyvtár lényegét fogta meg mindennapjaival. S kontaktust teremtett mindazokkal, akikkel kapcsolatba kellett kerülnünk.
Amikor továbbsodort az élet s az a felelõsségteljes megbízás ért, hogy a Fõvárosi Pedagógiai Intézet könyvtárpedagógiai szakértõjeként egy egész iskolahálózat könyvtárügyével
kell foglalkoznom, Márta ismét követett. Segített a dobozok kicsomagolásában, a fontos
és lényegtelen iratok szétválasztásában, s mesélte a maga tapasztalatait, hiszen a fõvárosban õ volt az elsõ iskolai könyvtári szakfelügyelõ az intézetben.
Látogatásai alkalmával oktatott, kérdezett,
s néha lángoló tekintettel elrohant. Én meg
mint a kisdiák féltem szavait. Õ biztatott a
tudományos munkára is. Nemcsak nekem, de
az általa alapított egyesületben is jelezte: „a
Hock csak kutasson…”
Utolsó találkozásunk az idei õszi szakmai
napon volt. Márta szót kért. Nem is vettük komolyan talán, hiszen mindig volt véleménye, s
milyen határozott! Csak annyit mondott, hogy
figyeljünk a múltra a jövõ érdekében, és mosolygós, szelíden komoly volt, mint ritkán.
Halála sokunkat mélyen megrendített. Kutatva az emlékek között, képeket keresgélve
róla döbbentem rá, hogy Márta úgy volt jelen
mindenhol, úgy segített és úgy tett, hogy szinte láthatatlan volt! De tudtuk, ott van, s izgultunk, vajon jól mondjuk, tesszük, gondoljuk-e
az iskolai könyvtárakkal kapcsolatos mondandónkat, tevékenységünket.
Fájdalom, hogy nem lép be többet egyikünk
könyvtárába se, de láthatatlan kérdõ, biztató
tekintete mindig ott lesz közöttünk. A mi dolgunk, hogy megfeleljünk ennek!
Hock Zsuzsanna

A mi Mártánk
Márta semmilyen lehetõséget nem hagyott ki,
hogy szeretett hivatását, a könyvtárostanári pályát népszerûsítse, gyakorlóit bekapcsolja a szakmai közéletbe. Lapunkat is fontos „szócsõnek” tartotta, hozta a híreket, szervezte a beszámolókat,
felhívta a figyelmet egy-egy fiatal vagy már nem is
annyira kezdõ kollégára, akivel „érdemes törõdni”, akinek esetleg csak egy kis bátorítás kell, és
akár rendszeres tudósítónkká is válhat.
Tette ezt végtelen szerénységgel, magát mindig a háttérben tartva, ugyanakkor hihetetlen
elszántsággal, energiával.
Ez az energia kifogyhatatlannak látszott. Nehéz elfogadni, hogy mégis legyõzte a betegség.
Talán tíz nappal a halála elõtt még felhívott telefonon. Beszélt a Bod Péter emlékülésrõl, s
hozzátette, reméli, valaki majd folytatja a múlt
emlékeinek összegyûjtését, a tanulságok számbavételét. A hangja ugyanúgy csengett, mint máskor, fel sem merülhetett, hogy ez a feladat már
másra vár. Mégis...
Az õ bátorítását idézve reménykedünk mindazok jelentkezésében, akik átveszik, továbbviszik
Márta hírt adó, kedves „közléskényszerét”.
Fülöp Ágnes

Oroszné Katona Anna
1944–2008
Oroszné Katona Anna
1944. február 25-én született Nagybátonyban, egy
nyolcgyermekes családban. Nevelését, taníttatását nagynénje és nagybátyja vállalta, akiket szüleiként tisztelt és szeretett.
Középiskolai tanulmányait Salgótarjánban, a
közgazdasági technikumban végezte, elsõ munkahelye az egészségügyben volt.
Oroszné Katona Anna 1975-tõl dolgozott a
Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közmûvelõdési Intézetben. Az olvasók elõször tájékoztató
könyvtárosként találkozhattak vele.
1974-ben fõiskolai, 1984-ben egyetemi diplomát szerzett könyvtár szakon. Diplomamunkáját a helyismereti tájékoztatás bibliográfiai eszközeinek összehasonlító elemzésébõl írta.
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1978-tól olvasószolgálati csoportvezetõ, majd
osztályvezetõ volt. Nagy figyelmet fordított olyan
helyismereti kiadványok rendszeres megjelentetésére, mint a Nógrádi Tükör bibliográfia és repertórium, a Helyismereti gyarapodási jegyzék stb.
Jelentõs szakmai erõfeszítést jelentett munkájában az 1988-ban átadott, könyvtári célra tervezett, Finta József nevéhez fûzõdõ új épület
belakása, a szolgáltatások kialakítása.
1993-tól intézményünk hálózat-módszertani
igazgatóhelyettese lett. 1993. október 1-jétõl az
intézmény általános igazgatóhelyettese volt 1999.
október 31-éig, közben átmeneti idõszakban egy
fél évig az intézmény igazgatójaként gondoskodott a könyvtári szolgáltatások folyamatosságáról. 1999. november 1-jétõl 2004. október 31éig az intézmény igazgatójaként dolgozott.
Megszervezte a könyvtári asszisztensképzõ
tanfolyamokat, szélesítette a megyei könyvtári
hálózatot, kiemelt figyelmet fordított a nemzetiségi olvasótáborokra. Folyamatos szakmai együttmûködést épített ki a szlovákiai Losonc városa
Nógrádi Könyvtárával és Besztercebánya Tudományos Könyvtárával. Különösen emlékezetesek
azok az Oroszné Katona Anna által irányított,
szomszédolásnak nevezett továbbképzési programok, amelyeket Nógrád megye településeire,
az ottani nyílvános könyvtárakba szervezett, azzal a nem titkolt gondolattal, hogy egymástól
tanulni mindig érdemes.
Szeretettel emlékezünk vissza azokra az általa szervezett kirándulásokra, amelyeken az intézmény kollektívája a pihenés, a szakmai ismeretszerzés mellett gyönyörû tájakat, vidékeket
ismerhetett meg a Felvidéken, Erdélyben.
Igényes szakmaiság jellemezte munkáját,
melyet 1982-ben a Szocialista Kultúráért kitüntetõ címmel jutalmaztak szakmai felettes szervek.
1997-ben 8. sorszámmal megkapta intézményünk szakmai díját, a Balassi Bálint-díjat, melyet a következõ szavakkal köszönt meg: „Õszinte örömöt jelent számomra, hogy a munkatársaim szeretete, megbecsülése odaítélte nekem a
Balassi-díjat.”
Oroszné Katona Anna 2005-ben vonult nyugállományba. Hatéves küzdelmet folytatott a betegséggel, részesülve fiai, családja és a Balassi
Bálint Megyei Könyvtár és Közmûvelõdési Intézet munkatársainak támogatásában.
Nyugodjék békében!
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(folytatás a 8. oldalról)
ebbõl eredõ jogos türelmetlenség, ami egynéhány központi szolgáltatót arra a döntésre vitt, hogy nem áll át az új
ETO-ra. Emlékeztetõül: 2006 õszén a Könyvtári Intézet a
nagy szolgáltató rendszerek és könyvtárak (Magyarországi
Közös Katalógus, Országos Dokumentumellátási Rendszer,
KELLO, Országos Széchényi Könyvtár, Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár, Magyar Tudományos
Akadémia Könyvtára, Szegedi Egyetem képviselõinek részvételével szakmai megbeszélést szervezett az új ETO bevezetésének mikéntjérõl. Az áttérést az ehhez nélkülözhetetlenül szükséges konkordanciajegyzék megjelenésétõl függõen 2008 januárjától vállalták a jelenlévõk. A megjelölt
idõpontig azonban a jegyzéket nem sikerült elõállítani,
hiszen míg korábban, átszervezése elõtt az intézetnek csak
ezzel foglalkozó ETO-referense volt, a mostani lehetõségek közepette egyéb feladatok közé sorolva készült ez a
munka, és óhatatlanul hosszúra nyúlt.
A befejezéshez az NKA-tól kapott támogatással sikerült külsõ munkatársakat bevonni a munkába, ennek köszönhetõ, hogy a szakmai munka lezárulhatott, és megszülethetett a nyomdai kézirat.
A jegyzék több mint 7500 jelzet sorsáról tájékoztat, ez
azt is jelenti, hogy az utolsó kiadásban szereplõ jelzetek
több mint negyedében történt valamilyen változás.
A konkordancia anyaga adatbázisban van annak érdekében, hogy a gépi rendszereket használó könyvtárak minél könnyebben, minél nagyobb arányban automatizálható módon tudják megoldani az átjelzetelést vagy utalózást.
Az adatminõsítés elve az volt, hogy minél egyértelmûbb, egyszerûbb s így áttekinthetõbb legyen a változások jegyzéke. Mindazon nehézségeknek még csak a vázolására sincs most idõ és hely sem, amiket késõbb egy
részletesebb leírásban szeretnénk és fogunk is ismertetni.
Ezekbõl most csak két számadat: a konzorcium 2000-ig
1099 jelzetet szüntetett meg utód nélkül, köztük olyanokat, amelyek nem érintették a mi munkánkat, hiszen 1990
után beléptetett jelzetek, ám az 1990-es kiadásból 4457
jelzet tûnt el nyomtalanul!
Elvünk az volt a konkordancia-készítésben, hogy csak
nagyon indokolt esetben törõdjünk bele korábban használt
jelzet utód nélküli megszûnésébe, ezek helyett az új táblázatból lehetõség szerint fõtáblázati számot javaslunk, ennek híján képzett jelzetet, és sok esetben az eddig is képzett jelzetként, de „fõtáblázati rangba” sorolt jelzet további használatát ajánljuk, hiszen az új táblázat jelzetszerkesztési elvei szerint változatlanul alkalmazható.
Kérjük az ETO-t használó könyvtárosokat, további
információkért figyeljék a Kataliston, a Könyvtári Intézet
weboldalán és laptársainkban megjelenõ híradásainkat, s
amikor majd kézbe veszik és használják a jegyzéket, észrevételeikkel segítsenek abban, hogy e munka minél kevesebb hibával terhelõdjék. Köszönettel:
Fejõs László
a konkordanciajegyzék szerkesztõje

Közhírré tétetik – Postánkból
Szükség van ma is
a mesékre
Egyre gyakrabban halljuk különbözõ fórumokon,
hogy a mai gyerekek idejük legnagyobb részében agresszív számítógépes játokkal játszanak,
nem olvasnak, sekélyes tévémûsorokon bambulnak, és egyáltalán nincs igényük tartalmas idõtöltésre. A mesehallgatás, netán meseolvasás
pedig egyáltalán nem „trendi”. Sajnos van némi
igazság ezekben a megállapításokban, mégis
örömmel számolhatok be róla, hogy igenis van
igény a mesékre. Ezen belül is az örök igazságokat tartalmazó, emberi értékeket megjelenítõ népmesékre.
Nemrégiben a népmese napját ünnepelve
egész gyereksereggel telt meg a mosonmagyaróvári Huszár Gál Városi Könyvtár gyerekkönyvtára, akik mindannyian „mesehallgatásra” érkeztek. Azon ritka alkalmak egyike volt ez, amikor
többen szerettek volna eljönni, mint ahányan be-

fértek. Ez is igazolja, hogy az igazi mesékre ma is van kereslet. Écsi Gyöngyi
református lelkész,
mesemondó volt aznap a vendég. Hatalmas sikert aratott a
gyönyörû, ízes magyar nyelven elõadott bábos meseelõadása, melybe interaktív módon bevonta a vállalkozó szellemû gyerekeket.
Együtt játszott, énekelt, mókázott velük, közben
észrevétlenül tanította, nevelte õket. Elõadásával
a gyerekeket, felnõtteket egyaránt elbûvölte,
pedig nem pörgõs, eseménydús, sokszereplõs történetet mesélt, hanem igazi népmesét. Ha sikerül, a következõ népmese napját is közösen ünnepeljük majd Gyöngyivel a könyvtárban.
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A népmesék olvasásának, hallgatásának, megõrzésének fontosságát hangsúlyozta Boldizsár
Ildikó népmesekutató, író, meseterapeuta is nemrégiben könyvtárunkban. Annak ellenére, hogy
délelõttre esett elõadásának idõpontja, nagyon sok
kisgyermekes szülõ, óvónõ, tanítónõ volt kíváncsi
rá. Ildikó olyan kedvesen és intenzív kisugárzással
beszélt a mesék gyógyító erejérõl, a beléjük zárt
évszázados tudásról, saját terápiás tapasztalatairól,
hogy azt hiszem, nem túlzok, ha azt állítom, mindannyian feltöltõdve hagytuk el a termet.
Arra biztatott, és ezt a biztatást szeretném most
továbbadni, hogy meséljünk minél többet gyermekeinknek, vagy csak úgy a magunk kedvére,
méghozzá, ha lehet, népmesét, hiszen ezekbõl a
történetekbõl tudjuk meg, honnan jöttünk, kik
vagyunk és hogy mennyit érünk. A népmesék
azokat a tapasztalatokat közvetítik, melyek valaha, mítoszokban élve, egy törzs szellemi kincsestárát képezték, és csak azok a mesék hagyományozódhattak tovább nemzedékrõl nemzedékre, amelyeket a kollektív tapasztalat igazolt. A
népmesékben nagyon erõsen kikristályosodott,
évszázados tudásról van szó, segítõ erejük pedig
épp abban rejlik, hogy a létünkre vonatkoztatható ismeretek, üzenetek sûrített formában jelennek meg bennük. Minden élethelyzetnek megvan a maga meséje, csak meg kell találni.
Ipcsicsné Gönye Anikó

Megújul(t) a Nyugatmagyarországi Egyetem
Központi Könyvtára
és mûemlékkönyvtára
Közeledve az év végéhez a soproni székhelyû
Nyugat-magyarországi Egyetem Központi
Könyvtárának érdemes számba vennie a 2008as év eseményeit, hiszen az elmúlt harminc év
alatt összesen nem került sor olyan mértékû felújítási és átalakítási munkálatokra, mint az utóbbi egy évben.
2008-ban ünnepli a Nyugat-magyarországi
Egyetem a hazai erdészeti felsõoktatás kétszáz
éves évfordulóját. Az évforduló alkalmából több
mint négymillió forint értékben került sor a
Nyugat-magyarországi Egyetem Központi
Könyvtárában található mûemlékkönyvtár bútorzatának felújítására, ami Faragó Sándor rektor
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kezdeményezésére történt. A költségek nyolcvan
százalékát a szakmai cégeket tömörítõ Pannon
Fa- és Bútoripari Klaszter hat tagja (Palmöb Kft.,
Falco Lemezipari Rt., SAMAS Hungária Irodabútor Kft., Német-Fa Kft., Metnix Kft., REHAU
Kft.) és a Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési
Alapítvány vállalta magára, Bakonyi Gábor, a
klaszterbizottság elnöke, kamarai tanácsos hathatós közremûködésével. A kivitelezésre Paukó
Péter faipari mérnök A NYME Központi Könyvtárában lévõ selmeci mûemlékkönyvtár berendezésének tervezése és a terv egy egységének elkészítése (Sopron, 2005) címû szakdolgozatának
felhasználásával került sor 2008 februárjában.
Könyvtári szakmai tanácsadóként közremûködött
a Nyugat-magyarországi Egyetem Központi
Könyvtárának nyugalmazott könyvtári fõigazgatója, Mastalír Ernõné, a szakdolgozat konzulense a Nyugat-magyarországi Egyetem Faipari
Mérnöki Karának Terméktervezési és Gyártástechnológiai Intézet Technológiai Tanszékének
munkatársa, Szemerey Tamás volt.
A mûemlékkönyvtár hazánk elsõ szakkönyvtárának, az 1735-ben Selmecbányán létrehozott
magyarországi bányatisztképzõ iskola könyvtári
anyagának egy részét õrzi.
Selmecbánya – a jogelõd intézménynek otthont adó város – a XVIII. és a XIX. század
Európájának egyik legjelentõsebb tudományos
központja és bölcsõje volt a bányászati-kohászati, geodéziai-kartográfiai, kémiai, geológiai, erdészeti és nemzetgazdaságtani tudományok terén. E tudományok helyi mûvelõinek érdekében
állt a könyvtár sokirányú fejlesztése. Így a könyvtár állományának gyarapítására már a kezdetektõl fogva figyelmet fordítottak egyrészt központi
beszerzések, másrészt adományok révén.
A könyvtár fejlõdését olyan egyetemes tudósok alakították, mint Jacquin, Delius, Peithner,
Poda, Scopoli, Patzier, Doppler, Wilckens,
Feistmantel és mások. A könyvtárral személyes
kapcsolatot tartott Volta, a wolframot felfedezõ
mexikói Fausto d’Elhuyar, a tellúrt felfedezõ
Müller Ferenc, vagy a magyar geológia megteremtõje, Szabó József.1
Az állomány, amely hazánk kiemelkedõ értékû
mûszaki és természettudományos mûemlékkönyvtára, összetételénél és ritka vagy egyetlen példányban fennmaradt mûveinél fogva a maga nemében
egyedülálló. A könyvtár alakulása párhuzamosan
követi az intézmény történetének alakulását.

A mûemlékteremben elhelyezett anyag nemcsak
kiállítási tárgy, hanem kutatási anyag is. A könyvtárosok az 1862-ben Selmecbányán készült leltár
alapján rekonstruálták az állományt és helyezték el
az egyedi kivitelezésû teremben, eredeti sorrendben, a tizenkét osztályos csoportosítás szerint.
A hagyományos és fõleg az elektronikus katalógusok a legalkalmasabb eszközök arra, hogy
szellemi értékeinket, amelyeket akár évszázadokkal ezelõtt hoztak létre, alkottak meg elõde-

Hiller István–Mastalírné dr. Zádor Márta–Tompa
Zsoltné: Nyugat-Magyarországi Egyetem Központi
Könyvtára. Sopron: NYME, 2000. 4. p.
2
Nyugat-magyarországi Egyetem Központi Katalógusa =
http://lib.nyme.hu:8080/corvina/opac/wpac.cgi (2008. 11.
03. 10:18)
3
Magyar Országos Közös Katalógus Régi Nyomtatványok Tagozat = http://www.eruditio.hu/mokka-r/ (2008.
11. 03. 10:34)
4
További információk a Nyugat-magyarországi Egyetem
Központi Könyvtárának és Levéltárának honlapján: http:/
/ilex.efe.hu (2008. XI. 3. 10 óra 19)
5
Összes alapterülete 1416,6 m2, melybõl az olvasói szint
hasznos alapterülete 387,3 m2.
1

ink, a lehetõ legnagyobb nyilvánosság elé tárjuk. Ezáltal kiemelve, megõrizve és visszakereshetõvé téve az azokban megfogalmazott gondolatokat, a felhalmozott tudást, ismereteket. Így a
soproni mûemlékkönyvtár teljes állományáról
készült cédulakatalógus mellett 1999-ben megkezdõdött az itt található állomány számítógépes
feldolgozása.2 A jövõben pedig tervezzük a
mûemlékkönyvtár részbeni digitalizálását a
MOKKA-R projekt keretén belül.3
A mûemlékkönyvtár felújítása jó és követendõ példája annak a sikeres kooperációnak, amelynek eredményeképpen a harmincéves berendezés vadonatúj tölgyfa bútorzatra cserélõdött, illetve a parketta és a világítás is megújult.
A Nyugat-magyarországi Egyetem Központi
Könyvtárának mûemlékkönyvtára 2008 márciusától várja megújult külsõvel a látogatókat és a
kutatókat.4
2008 júliusától újabb felújítási munkálatok
kezdõdtek a Nyugat-magyarországi Egyetem
Központi Könyvtárában és Levéltárában.
A központi könyvtár jelenlegi épülete 1977ben épült.5 Akkoriban ez az épület a hazai nagyobb önálló egyetemi könyvtárépületek között
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kiemelkedõ helyet foglalt el. Mára
azonban a dokumentumok megnövekedett száma és az infrastruktúra
korszerûtlensége következtében elodázhatatlanná vált a felújítás.
A teljesen új megjelenés megvalósítása sajnos pénz- és idõhiány miatt nem történhet meg, viszont az Oktatási és Kulturális
Minisztérium (OKM) támogatásával, közel ötvenmillió forint értékû beruházással sor került valamennyi üvegfelület cseréjére, és
jelenleg még folyamatban van a
teljes elektromos hálózat és a
vizesblokkok rekonstrukciója.
2008 júliusától kezdõdõen négy
hónapon keresztül mûködött a központi könyvtár az épületet körbeölelõ állványzatok mögött. Az üvegfelületek teljes cseréjével (új, hõszigetelt ablakok kerültek a helyükre) egy
idõben zajlott a hõszigetelés.
E munkákkal párhuzamosan,
augusztusban sor került egy – már
régóta szükségesnek tartott – különterem kialakítására az olvasói
szinten, amely együtt szolgálja a
tanulói tér, a számítógép-használat és az oktatóterem céljait. A
Nyugat-magyarországi Egyetem
Központi Könyvtárának olvasóterét egybefüggõen építették meg
1977-ben. Ez azt jelentette, hogy a
kölcsönzõ, tájékoztató, olvasótermi és számítógép-használati terek egy légtérben helyezkedtek
el a katalógusokkal és a szabadpolcos állományi
résszel. A különterem kialakítása megkövetelte
az egész olvasótér átrendezését, hiszen az újonnan épített terembe került az olvasók számára
rendelkezésre álló számítógépek nyolcvan százaléka. A számítógépek megüresedett helyére
pedig át kellett csoportosítani a leválasztott térbõl felszabadult jegyzeteket, könyveket, egyéb
dokumentumokat. Jelenleg folyamatban van a teljes elektromos hálózat felújítása, és megoldásra
vár még a vizesblokkok rekonstrukciója is.
A felújítási munkálatok alatt a központi könyvtár teljes nyitva tartás mellett biztosítja szolgáltatásait. Rendezvényeit (október 7.: minõségfejlesztési
tréning; október 9–11.: a Magyar Könyvtárosok
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Egyesülete Mezõgazdasági Szervezetének kihelyezett szakmai konferenciája; október 17–18.: VIII.
Közgyûjteményi Napok; december 9.: EBSCO-tréning) a munkálatok ellenére is megtartotta és megtartja. A felújítási munkálatok elõreláthatólag 2009
tavaszáig húzódnak el.
A Nyugat-magyarországi Egyetem Központi
Könyvtárának részleges felújítása nem kis feladat elé állította a könyvtáros kollégákat és az
olvasókat egyaránt. Mindannyiunk nevében
mondhatom, hogy a kollégák szorgalmas, kitartó munkával álltak amellé, hogy a könyvtár jövõbeni minél hatékonyabb mûködése érdekében
egy esztétikailag szebb, infrastruktúráját tekintve korszerûbb épületben dolgozhassanak és fogadják a látogatókat.
Tompa Mónika

Gondolatok a könyvtárról
Salgótarjánban
Nekünk, könyvtárosoknak, mindig is volt és lesz
is gondolatunk a könyvtárról. Számunkra soha
nem szûnõ érzés lesz a könyvek iránti mély tisztelet és elhivatottság. Egyik küldetésünkként
fogalmazzuk meg: „A könyvtárat használják, ne
dicsérjék!” Mégis jólesõ érzés, ha munkánkról
elismeréssel szólnak, törekvésünket méltányolják. Errõl az örömünkrõl adhatok számot akkor,
amikor egy olvasói felmérés részeredményeinek
ismeretében vallok arról, olvasóink hálásak és
elégedettek könyvtárunkkal. Örömmel mondhatjuk el magunkról, hogy az amúgy szerény szolgáltatásokra fordítható költségvetési keretünket
minden esztendõben eredményes és elismert
pályázatainknak köszönhetõen sikerül kiegészítenünk. Így volt ez a tavalyi esztendõben is,
amikor olvasói elégedettségi vizsgálatra sikerült
anyagi forrást teremtenünk. Ennek segítségével
kaptunk olyan visszajelzéseket olvasóinktól, látogatóinktól, melyekre méltán lehetünk büszkék.
Szakmai és emberi elismerések minõsítették
munkánkat.
A sikerek mellett is sokszor lenne okunk elkeseredettségre, hiszen neves szakemberünk,
Nagy Attila olvasásszociológus eredményeit felhasználva mondhatjuk azt, hogy amíg 1964-ben
a 18 éven felüliek hatvan százaléka állította azt,
hogy évente legalább egy könyvet elolvas, addig
2005-ben már csak negyven százalékuk vélekedett így.
Mindezek mégsem szegték a könyvtárosok
kedvét, a könyvtárak kitárják kapuikat évrõl évre
rendezvények, programok kapcsán is.
Versenyképes ország, versenyképes könyvtárossal. A könyvtárak örök reneszánsza. Nekünk
bejössz, ha a könyvtárba bejössz! Ezek a mottók
és a mögöttük lévõ igen értékes programok szolgálják azt, hogy örömére és hálás megelégedésére legyünk olvasóinknak.
2008-ban a Biblia és a reneszánsz éve juttatott eszünkbe számos olvasónknak élményt nyújtó programot és rendezvényt, reméljük, 2009ben ugyanilyen lelkesen tudunk kapcsolódni a
magyar nyelv évéhez is.
A múltbéli és a jelenlegi szolgáltatásainkat
is mindig a megfogalmazódó olvasói igényekhez próbáltuk alakítani. A valahol tanulókat

tanulási segédletekkel, szakkönyvekkel, szakdolgozatokhoz, évfolyamdolgozatokhoz nyújtott sokrétû szolgáltatásokkal, kötészeti lehetõségekkel, könyvtári órákkal, rendezvényekkel is várjuk.
Odafigyelünk a nálunk kikapcsolódást keresõkre is, akik kiemelt állományrészeinkben kapnak érdekes olvasnivalót a romantika, a krimi, a
fantasztikus irodalom körébõl, de a természetgyógyászat, a csecsemõgondozás, az egészséges
életmód és a házi barkácsolás témája is a kínált
szolgáltatások között van.
Igyekszünk aktívan reagálni a változásokra, és beszerezni olyan dokumentumokat is,
melyek speciális rétegeket hivatottak szolgálni. Vannak hangos könyveink cédé formában
is, biztosítunk nagyítókat, öregbetûs könyveket a gyengén látó olvasóinknak, rendszeresen
járunk az öregek napközi otthonaiba, végzünk
házi kölcsönzést is.
A folyóirat-állományunkat évente gondoljuk
újra, hogy még teljesebben tudjuk kiszolgálni
használóinkat. Már nem csak papírformában kínáljuk olvasásra a periodikumokat, hanem az
interneten elérhetõ folyóiratokat is biztosítjuk
használóinknak. A 2009-es esztendõben nagyobb
hangsúlyt kívánunk fektetni a szórakoztató témákra: nõi magazinok, egészséges életmód, lakáskultúra, divat stb.
Közhasznú információszolgáltatásunk mûködésébe igyekszünk minden olyan információt
beépíteni, amellyel segíthetjük Nógrád megye és
Salgótarján város érdeklõdõ olvasóit a közérdekû információk nyújtásában.
A tizennégy éven aluli olvasók könyvtári ellátásának széles és színes palettája olyan rendezvényekrõl, programokról, szolgáltatásokról szól,
melyekben a gyermek nemcsak jól érezheti
magát, de értékes információkat is vihet magával a tarsolyában tanulásához és otthoni kikapcsolódásához is.
Helyismereti és helytörténeti részlegünk
igyekszik begyûjteni minden olyan Nógrád megyei információt, mely a legteljesebben adja
vissza megyénk, városunk történéseit. Könyv,
periodika, hangzó dokumentumok, képeslapok,
plakátok kisnyomtatványok egész sora várja a
kutatókat, valahol tanulókat, az érdeklõdõket.
A nálunk nem fellelhetõ dokumentumokat
könyvtárközi kölcsönzéssel szerezzük be, az
azonnal ki nem elégíthetõ olvasói igényeket elõKönyvtári Levelezõ/lap • 2008. december •

25

jegyzéssel, irodalomkutatással, témafigyeléssel is
segítjük.
Jelen tudunk és akarunk is lenni minden olyan
programban, mely a kultúrát, az ismeretet közvetíti, és törekszik ezen értékek megõrzésére is.
Kapcsolódási pontjaink szerteágazó rendszerében helyet kapnak iskolák, egyesületek, szervezetek, és minden olyan kezdeményezés is,
amelynek képviselõi számára fontos az együttmunkálkodás könyvtárunkkal.
A közvetlen olvasói találkozási pontokon túl
a könyvtárunkban mûködõ, kistérségi ellátást
biztosító mozgókönyvtári ellátó központ a megye kistelepüléseit hivatott segíteni mind szaktanácsaival, mind pedig dokumentumcseréin keresztül.
Olvasótáboraink évtizedes hagyományokra
épülve viszik tovább kultúraközvetítõ és megõrzõ szerepüket, a fiatal korosztály bevonásával.
Mûködõ egyesületeink (Élet- és Tudásfa,
Lélekpendítõk Társasága, Könyvtárosok Egyesülete) olyan küldetéseket fogalmaznak meg,
melyek nélkül szakmai törekvéseink nem lehetnének teljesek.
Intézményünk számos értékes gyûjtemény
befogadója is volt az elmúlt években. Az ÁNTSZ
szakkönyvállományát és a pedagógiai szakkönyvtár anyagát mára már csaknem teljes feldolgozottsággal kínáljuk olvasóinknak.
A közmûvelõdési intézet könyvtárunkba kerülése nem csak az együttélést jelenti intézményünknek, hanem az együttes gondolkodást és a
közös munkálkodást is. A Folklór Fesztivál, a
szlovák versmondó verseny, a képzõmûvészeti
szabadegyetem, a kistérségi beszélgetések, az
országos képzõ- és iparmûvészeti kiállítás Nógrád megyei tárlata, a megyei bábos találkozó, a
„Gyökereink” hagyományõrzõ tábor és számos
módszertani továbbképzés is olyan rendezvénye
összevont intézményünknek, ahol könyvtáros és
közmûvelõdési szakember közösen gondolkodik
megyénk kultúrájának megõrzése érdekében.
Nekünk, könyvtárosoknak, mindig is volt és
lesz is gondolatunk a könyvtárról. Számos fontos dolog, szakmai feladat, vállalt szolgáltatás
nem kapott most helyet ebben a fejtegetésemben. Szerettem volna szólni még helyismereti
gyûjteményünk Vertich-hagyatékáról, a Praznovszky-gyûjteményrõl, a Mikszáth- és Madáchirodalomról, internetes tanfolyamainkról, a
könyvtárszakos hallgatókkal való foglalkozásunk26
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ról, szakfelügyeleti munkánkról, uniós gyûjteményünkrõl, Lázár Ervin meseszobánkról, Bóna
Kovács Károly Galériánkról és sok más értékes
szolgáltatásunkról is.
Mindezen hiányérzeteim ellenére azonban azzal
a jó érzéssel zárom gondolataimat a könyvtárról,
hogy remélem, olvasóink, látogatóink visszaigazolják 2009-ben is munkánk szükségességét.
Molnár Éva
igazgatóhelyettes
Balassi Bálint Megyei Könyvtár
és Közmûvelõdési Könyvtár, Salgótarján

MATISZ-kitüntetések
A Magyar Tartalomipari Szövetség (MATISZ)
nyolcadik alkalommal megrendezett e-fesztiválján megosztott életmûdíjat kapott Drótos
László és Moldován István (Országos Széchényi Könyvtár) a Magyar Elektronikus Könyvtár (http://mek.oszk.hu) létrehozásáért, tartalomfejlesztéséért.

Az eKultúra (A magyar kulturális örökség digitális megõrzése), eTudomány kategóriában az
elsõ helyet a herendi porcelánmanufaktúrát bemutató honlap kapta (www.herend.com).
Második lett az Országos Széchényi Könyvtár 100 éves a Nyugat honlapja (http://nyugat.
oszk.hu), fõszerkesztõje Mann Jolán és Rózsafalvi Zsuzsanna, szerkesztõje Sudár Annamária.
A harmadik helyezett a Petõfi Irodalmi Múzeum reneszánsz iwiw honlapja (www. rene
szansziwiw.hu), melynek fõszerkesztõje Komlóssy Gyöngyi, az Országgyûlési Könyvtár munkatársa.
Gratulálunk az elismeréshez és további jó
munkát kívánunk mindannyiuknak!

Könyvbemutató
Keszthelyen a Fejér
György Városi
Könyvtárban
Az Ahonnan jöttem (Pálfalvi Nándor élete és
munkássága) címû mûvemet mutattam be 2008.
szeptember 22-én Keszthelyen, a Fejér György
Városi Könyvtárban. A kötetet Az Év Könyvtára 2006 címet elnyert intézmény Könyvtárpártoló Alapítványa adta ki ötszáz példányban. (Felelõs kiadó: Pappné Beke Judit igazgató. Nyomdai
munkálatok: Ziegler-nyomda, Keszthely. Kötés:
Csonka Károly, Keszthely.)
A biográfia egy olyan 77 éves (Keszthelyen
élõ) íróról szól, aki 39 eddig megjelent kötete
okán feltétlenül méltónak bizonyult a megörökítésre. Ez a könyv elégtételül is szolgálhat annak
a kiemelkedõ jelentõségû alkotónak, akit évtizedeken keresztül háttérbe szorítottak.

A több mint fél évszázados írói pálya mûvei
mélyen benne gyökereznek a kor magyar valóságában, hiszen ott él, ott lélegzik bennük annak
minden rezdülése – írójuk törekvései, eszméi,
érzelmei tükrében.
A széles látókörû Pálfalvi Nándor – megértve
a mûveiben megelevenedõ jelenségek fontosságát – alkotásaiban (kivételes felelõsségérzettõl
vezérelve) hiteles krónikása akart lenni korának.
Mindig érezte a szavak súlyának fontosságát,
meghallotta a kor azon parancsait, amelyek arra

figyelmeztették, nem hallgathatja el a szorító
gondokat. Színt kell vallania, állást kell foglalnia a korkérdésekben. S mindig a pozitív tartalmak, pozitív eszmények védelmében. A tudatos
lét- és lélekrombolással ugyanúgy szembefordult,
mint az élet értékeit beszennyezõ és aláásó törekvésekkel. Az igazság nevében protestált a
fundamentális értékrend megcsúfolása ellen. A
tiszta élet nem tûrheti meg a hazugságot, mert a
hazugság magával hozza az emberek megtévesztését, a gyûlöletet, az emberellenes erõk elszabadulását.
Amikor 2006 októberében – szintén a keszthelyi Városi Könyvtárban – bemutattam Pálfalvi
Nándor 39. mûvét, a Ne fesd az ördögöt címû
kötetét (amely 14 elbeszélést és 2 kisregényt
tartalmaz), már elhatároztuk, hogy ez a kezdõdõ
kapcsolat köztünk ki fog teljesedni egy az õ életét és munkásságát bemutató biográfia megírásával is. (A Ne fesd az ördögöt kötet egyik kisregényével, a Nagyapa forradalmával ünnepeltük meg az 1956-os forradalom és szabadságharcnak, valamint az író alkotói pályájának ötvenéves évfordulóját.)
Azért lehettünk „alkotótársakká”, mert mindkettõnket az az Ady Endre-i gondolat vezérel,
amely szerint: „Mi megmaradtunk a régi ideálok
mellett. Mi csak a szárnyakra emlékezünk, a
repülõ, a szállva szálló szárnyakra…”
A Pálfalvi-életmû sokrétûsége imponáló. A
tüzértiszti végzettségû Pálfalvi Nándor újságíróként kezdte pályáját. A Néphadsereg címû lapnál már 1951 és 1953 között munkatárs volt –
egészségi állapota miatt leszereléséig. 1953–54ben a Pajtás címû úttörõújságnál volt rovatvezetõ. 1954 és 1956 között a Szabad Föld szerkesztõségében dolgozott. (Közben az ELTE bölcsészkarának magyar szakára is járt.) Majd a Magyar Rádió Falurovatához került riporternek
(1957–1959). Ezután lett a Magyar Televízió
munkatársa (1959–1964: dramaturg, 1965–
1977: szerkesztõ-riporter). 1977 és 1985 között a Képes Újság fõmunkatársa és rovatvezetõje volt. Végül 1985-tõl 1988-ig újra a
Magyar Televíziónál dolgozott (a Mûsorpropaganda- és Sajtó-fõszerkesztõség vezetõjeként
és szerkesztõbizottsági tagként). Mint a televízió munkatársa hat tévéfilm dramaturgja volt
és mintegy háromszáz dokumentum- és riportfilm munkálataiban vett részt (mint szerkesztõ, író, rendezõ).
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1956 nyarától kezdett könyveket írni. Elõbb
irodalmi riportokat, riport- és dokumentumregényeket (amelyekkel késõbb is megpróbálkozott),
majd ifjúsági regényeket (késõbb meséket is),
„valódi” regényeket, novellákat, három színmûvet (kettõt be is mutattak) és három kötet verset.
Egy novellájából és egy regényébõl tévé, egy
másik regényébõl mozifilm is készült. Jelenleg
is több mûve vár kiadásra.
A szegény, hatgyermekes Nógrád megyei
családból származó író szorosan kötõdik a szülõ, felnevelõ és éltetõ családhoz, tájhoz, s a szegénységhez, amelynek minden hátulütõjét a saját bõrén kellett tapasztalnia. „Ott van õ honn”,
„ott az õ világa”: sosem felejti, s nem egy mûvében érzékeny lélekkel, elevenen és példamutatóan ábrázolja is azokat az emlékeket, amelyeket magába fogadott. – Más mûveire is jellemzõ
az író mély emberismerete, az emberábrázolás
mélysége és érzékletessége, a plasztikus valóság- és jellemábrázolás, a hiteles lélekrajz, s a nagy
hangulatteremtõ erejû, páratlanul egyedi, csak rá
jellemzõ szemléletes, láttató, eleven stílus.
A gyermekkor élményvilága tiszta képet
mutató, erõs, gazdag lelki egységet teremt – mint
mélységes és kiapadhatatlan forrást. S ezekre az
emlékekre rakodtak rá a késõbb megélt idõk történései is (erõsen érzelmi és költõi vonásokkal).
Pálfalvi Nándor irányító, vezérlõ elve a rendkívüli
alkotói tudatosság, amely az emberi, mûvészi, társadalmi, történelmi tapasztalatok párlata, s amely
célt is ad az áradó emlékeknek. Az író nagy gonddal, a valósághoz méltóan tárja és mutatja fel a
szavakban a világ minden kis részletét.
Az örök emberi küzdelem, a választási lehetõségek elé állított szereplõk sorsa lebilincselõ
mesélõkedvvel kerekedik ki, tárul az olvasók elé,
akik így „ajándékba” kapják a XX. század embereinek híven megelevenített világát.
Kardos Gy. József

Forrai György a Vasas
Központi Könyvtár
Alapítványnál
2008. november 3-án a Biblia éve keretében
Forrai György gyermekgyógyász, kandidátus,
számos kultúrtörténeti könyv szerzõje Betegségek a Bibliában címmel tartott elõadást.
28
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Elõadásának alapja a 2003-ban megjelent Gyógyítások könyve – Lehet-e orvosi lexikon a Biblia? címû kötete volt. Forrai a Bibliában talált
utalásokból összeállított könyvébõl olvasott fel
részleteket, rámutatva azokra a tapasztalatokra
és megfigyelésekre, amelyekre az ókor gyógyító
emberei munkájukban támaszkodtak.
A Bibliában elõforduló betegségek közül kiemelte azokat, amelyek ma is léteznek, bár –
mint mondta – némely esetben nem állapítható
meg pontosan, hogy a kifejezés milyen betegséget jelent.
Azokat a betegségeket, amelyeknek tünetei a
bõr felületén jelentkeztek, két csoportra osztották: olyanokra, amelyeknél a beteget teljesen el
kellett különíteni, és olyanokra, amelyeknél az
illetõ a környezetében maradhatott.
Tökéletes elkülönítésre volt szükség a következõknél: lepra vagy bélpoklosság, himlõ (Jób
talán ebben szenvedett), lépfene, rüh. Amelyeknél nem volt szükség elkülönítésre: gyulladás,
kelevén; belsõ tünetekkel járó betegségek:
bubópestis, sorvadás vagy tuberkulózis, tífusz,
malária és vérhas; szembetegségek, Keleten igen
gyakoriak: járványos vakság; ideg- és lelkibetegségek, és azok kezelése.
Elõadásában az egyik legismertebb betegségrõl, a poklosságról beszélt, amelyet több
helyütt bélpoklosságnak is ír a Károli-féle
magyar fordítás. A leírások orvosi szempontból sok esetben nehezen besorolható kórképekre utalnak, a ma ismert leprához csak kis
részben hasonlítanak. A lepra az ókorban gyógyíthatatlan volt. A betegre a társadalomból

való kirekesztés várt, szigorú vallási elõírások
alapján jártak el vele szemben. A beteg elkülönítésén kívül egyéb gyógykezelést nem említ az írás. Az ilyen esetekben megfogalmazott
teendõk, illetve a betegek elkülönítése sok-sok
évszázaddal megelõzve korukat, a modern
közegészségügy hatékony higiéniai és járványellenes tevékenységét idézik. A karantén ószövetségi eredetû.
A Biblia beszél természetes gyógymódokról
is mint a betegség enyhítésének vagy gyógyításának eszközeirõl:
– fekélyek kezelésekor a sebet kitisztították, olívaolajjal lágyították, majd fedõkötést alkalmaztak;
– említést tesz gyógyító hatású levelekrõl is
(Ezékiel próféta könyve).
Érdekes tanulságként összegezhetjük, hogy az
ókorból ismert mágikus papiruszok kuruzsló eljárásaitól eltérõen a Biblia a betegségek racionális felismerését és gyógyítását szorgalmazta.
Az elõadás a közönség által feltett kérdések
megválaszolásával folytatódott. Az est végén
Forrai doktor néhány, a témához kapcsolódó
viccel emelte az est hangulatát.
Abuné Grasselli Edit
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Könyvtárospor
tré
Könyvtárosportré
„… pedagógusnak,
könyvtárosnak mindenáron
jónak kell lennie ahhoz,
hogy elvárhassa
a gyerekektõl is a jóságot”
Beszélgetés Abonyiné Antal Annával,
a nyíregyházi Kertvárosi
Általános Iskola könyvtárosával
Anna nevéhez számos olyan kezdeményezés fûzõdik, amivel szebbé, gazdagabbá tette több száz
gyermek életét. Ám ha nem lesz követõje… Ha a
megfogható dolgokat keressük, akkor azt kell
mondanunk, hogy Anna nem alkotott maradandót: nem épített fel egy intézményt, nem hozott
létre egyesületet, alapítványt…Egyszerûen
„csak” fogalom lett a neve.
– Abonyiné Antal Annát novembertõl nyugdíjas könyvtárosnak tituláljuk. Ebbõl az alkalomból beszélgetünk. Hogyan kezdõdött kapcsolatod
a könyvvel?
Az elsõ könyvemet, a János vitéz Panoráma
kiadványát édesapámtól kaptam Nyírbogáton, a
falumban, hatodik osztályos koromban. Nagy
érték, nagy kincs. Még a tanórákra is bevittem
magammal. A kislányom eltette a gyermekeinek. Otthon addig a Biblia, az imakönyv, néhány növénytermesztési könyv volt.
– Aztán szépen gyarapodott a téged körülvevõ könyvek száma.
Végre megnyílt a könyvtár a falumban. Heti
két alkalommal volt nyitva, s azt hiszem, én
minden alkalommal ott voltam. Vonzott az a
légkör, és imádtam olvasni.
– A könyvtáros személyisége is olyan volt, aki
miatt szívesen mentél, aki példakép is lehetett?
Bár a könyvtáros készséges volt és örült nekem, inkább a könyvek vonzottak. Magam fedeztem fel õket. Leginkább a verseket szerettem
olvasni és megtanulni is. Ez a szenvedélyem a
mai napig megmaradt. A gimnáziumi tanárom
30
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volt sokkal inkább
az, aki nagyon sok
mindenre felhívta a
figyelmemet; elsõsorban a kortárs irodalomra, a folyóiratokra.
Tõle és a régi barátomtól kaptam
kedvet a rendszeres
könyvesboltba-járáshoz és a könyvvásárláshoz.
Havonta ötven forint zsebpénzem volt, de
minden hónapban sikerült vennem egy folyóiratot vagy egy könyvet.
– Már középiskolás korodban eldõlt, hogy a
könyvek nem csak hobbiszinten lesznek jelen az
életedben?
Hatodikos koromban eldöntöttem, hogy tanár leszek. Volt egy nagyon kegyetlen tanárom, egy fiatal nõ, aki minden órát azzal kezdett, hogy végigverte az osztályt. Én is mindig kaptam, pedig jó gyermek voltam. Ezért
döntöttem úgy, hogy én tanár leszek, s bebizonyítom, hogy verés nélkül is lehet gyereket
nevelni.
– Negatív példa is lehet meghatározó. No, de
hogyan szaporodtak tovább azok a könyvek körülötted?
Az elsõ, sikertelen felvételi után könyvesboltban dolgoztam Debrecenben, s kevéske fizetésem könyvekre költöttem. Közben az egyetemi elõkészítõn olyanok elõadásait hallgattam,
mint Márkus Béla, Kovács Kálmán, Juhász
Béla, akik segítettek az értékes irodalom felfedezésében.
Ezidõtájt komoly fordulat következett be életemben: régi barátommal, szerelmemmel összeházasodtunk, s már csak anya akartam lenni.
Fõállású… Gyerekünk még nem volt, de gondosan vásároltuk a gyermekkönyveket.
Öt boldog év után, amit a gyermekeimmel
töltöttem, elõbb egy kisebb fiókkönyvtárba, majd
kényszerbõl a városi könyvtár raktárába, ezután
egy lakótelepi fiókba, végül a város egyik legna-

gyobb fiókkönyvtárába, Örökösföldre kerültem.
Ez annyira megtetszett, hogy akkor meg már
könyvtáros is akartam lenni. Így kezdtem el a
magyar-könyvtár szakot a fõiskolán, 34 évesen,
levelezõn, két iskolás gyermek és munka mellett. Egy év múlva nappali tagozaton folytattam
tanulmányaimat.
– Család és munka mellett nappalin tanulni
nem szokványos dolog.
Ez az én drága páromnak volt az ötlete, és
igaza volt. A könyvtárosok – anyáknak nem a
legideálisabb – munkarendje mellett még hétvégeken iskolába járni, hétközben tanulni, gyerekeket nevelni, nem megy. S hogy a gyermekeimmel otthon lehessek az esti órákban, túlterhelt
ne legyek mint anya, így döntöttünk. Másrészt
úgy éreztem, talán nagyobb becsülete lesz a tudásomnak, diplomámnak, ha nappali tagozaton
tanulok.
– Helyesen döntöttél?
Igen. Egyrészt mindig otthon tudtam lenni a
gyerekeimmel kora délután (nem a fél hetes zárás
után), másrészt voltak nagyszerû tanáraim, akik
barátaim lettek.
– És az újra munkába állás hogy sikerült?
A tanítás mellett szerettem volna könyvtárosként is dolgozni. Államvizsga elõtt álltam, amikor az egyik iskolába éppen végzõs magyarkönyvtár szakost kerstek. Az igazgatónõ, aki
ismert a fiókkönyvtárból, eljött hozzám, és azt
monda: rád van szükségem!
– Az, hogy a Kertvárosi Általános Iskolába
hívtak, szerintem nem véletlen. Nem gondoltad
soha, hogy ezt már azzal megérdemelted, amit
addig a szakma asztalára tettél?
Nem hiszem, hogy ezt valaha is megfogalmaztam volna így magamban. Az élet adományának tartottam, mert végül is anya voltam, s
fontos volt: legyen helyem, ahol magyar irodalmat és nyelvtant taníthatok és mellette még
könyvtáros is lehetek.
– Hogyan telt ez a két évtized?
Az elõdöm megbízott könyvtáros volt, szakmai ismeretek nélkül. Ennélfogva nem volt katalógus, leltárkönyv, jobbról balra haladt a betûrend. Nem volt könnyû a helyzet. S maradt ötezer kötet az állomány rendbetétele után. Megépítettem a katalógust, rendbe tettem a nyilvántartást.
A heti hét órai nyitva tartás ideje alatt a gyerekekkel foglalkoztam. Megszépültünk. Jöttek a

versírók, a versmondók, a beszélgetni vágyók,
az olvasni szeretõk; az ünnepi mûsorok ott készültek.
– A korábbi évek könyvesbolti, könyvtárosi
gyakorlata, akár a nevelõintézetben szerzett tapasztalataid, jól kamatoztathatók voltak új munkahelyeden?
Azt gondolom, valóban nagyon sokat vittem
magammal az iskolába, és tapasztalom mindmáig, hogy nem létezik olyan gyerek, akivel ne
tudnék közös hangot találni. Sokan nehezen bánnak bizonyos gyerekekkel, akik más törõdést,
másfajta odafigyelést igényelnek. Ilyenkor nekünk, pedagógusoknak, könyvtárosoknak egész
egyszerûen alkalmazkodnunk kell ahhoz, hogy
nem egy kaptafára mûködnek a gyerekek. Az
már nem megy, hogy a gyerek figyel a tanárra,
bólogat, mindent ott helyben magába szív stb.
Azért tudok boldogulni velük, és azért kötõdnek
hozzám (erre nagyon jó hely a könyvtár), mert
értem, elfogadom és szeretem õket, s tudom,
hogy nem mindegyikük képes jó lenni. Attól,
hogy nem egyformák, értékesek! Nem biztos,
hogy most fogják felmutatni, amit kapnak tõlünk. Lehet, hogy majd tíz-húsz év múlva.
– Hogyan és miért alakult másként a munkád
ennyi év után?
Mert kevés volt a tanuló, sok a tanár, és állásmentés céljából végül is engem függetlenített
könyvtárossá nyilvánítottak. Elõször nagyon
nehéz volt elfogadni, de nem szeretem sokáig
nyalogatni a sebeimet, a megoldást keresem, s
hogy abban találjak örömöt, ami adatott. Ebbõl
az örömbõl igyekeztem a gyerekeknek is minél
többet átadni.
Jöttek is a gyerekek, mert mindig történt valami. Nemcsak az olvasás miatt, de elsõsorban
akkor még azért, mert sok-sok csábító ötletem
volt.
– Más tantárgyak miatt is keresik a könyvtárat, vagy csak irodalmi és nyelvészeti témában?
Annak idején úgy ismertettem meg a könyvtárat a gyerekekkel, hogy kértem az osztályfõnököket, hozzák el osztályukat a könyvtárba. Így
könnyebb volt olvasókat toborozni, s megmutatni, milyen mûvek segíthetik az egyes tantárgyak
anyagát.
– A gyerekek mellett a pedagógusok mennyire igényelték a könyvtárat?
Nem volt jellemzõ a könyvtárba járás az elején. Nagyon kevesen voltak, akik természetes
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igénytõl vezérelve jöttek a könyvtárba. Sok ajánlás, biztatás és felajánlott óra után igényelték,
kérték a segítséget. Az értekezletek nagyon jók
voltak arra is, hogy biztassam a kollégáimat,
küldjék a gyerekeket pl. a gyûjtõmunkához keresni adatokat. Talán hihetetlen, de nálam vannak még igazi könyvmolyok. Pl. egy nyolcadikos kislány elolvasta a tõlem kapott Wass Albert-könyvet, és annyira megszerette, hogy hozott nekem az írótól más könyvet, amit én még
nem olvastam. Nem mondom, hogy sokan vannak, de egy tucatnyian biztos. Ha nincs a könyvtárunkban az általuk keresett könyv, viszem a
sajátomat.
– Változott-e a könyvtár becsülete az iskolavezetés és a kollégák szemében az idõ múlásával?
A vezetés maximálisan támogatja az ötleteimet és biztosította a megfelelõ körülményeket.
Amikor új helyre költöztünk, kaptam bútorokat,
néhány újságot is rendelhettem. A beszerzési
keretem évrõl évre gyarapodott. S a kollégák elismerik a rendezvények színvonalát, az órák
fontosságát, a drámaórák semmivel sem pótolható különlegességét.
– Közben történt még itt egy s más, mert meguntad, hogy nem tanultál sok éven keresztül?
Amikor az orosz szakosok átképzése zajlott,
akkor én felbuzdultam, s elmentem angolt tanulni saját költségemen. Ennek az volt a nagy hozadéka, hogy a gyerekeimnek tudtam segíteni,
és nyolc évig tanítottam angolt is az iskolában.
Majd 49 éves koromban drámapedagógus képesítést szereztem. Három évig tanultam, hogy erõsítsem a magyar szakomat. Úgy gondoltam, a
mai gyerekek tényleg nagyon különbözõek. Szükség van valami új módszerre ahhoz, hogy tudjunk velük foglalkozni érdemben, ne fegyelmezésre menjen el az energia. Megerõsödtem abban, hogy a pedagógusnak, könyvtárosnak mindenáron jónak kell lennie ahhoz, hogy elvárhassa a gyerekektõl is a jóságot. Ennek mindenben
meg kell jelennie. Játékkal kell eléjük állni, olyan
foglalkozásokat kell produkálni, amiben õk aktívak, de engedjük meg esetleg azt is, hogy ne
vegyenek részt abban a tevékenységben, ha nem
áll hozzájuk közel. Tanítási órákon és könyvtári
foglalkozásokon egyaránt. Ne legyen unalmas az
az együttlét, részesei legyenek, ne elszenvedõi.
Lehet, azért tudtam könnyebben a váltást elfogadni, mert becsempésztem az új módszereket is
a könyvtári foglalkozásokba.
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Pár éve a kooperatív tanulás módszerét sajátítottam el, s az ötödikesek kézikönyv-használati
óráját erre építettem. Bemutatóórát tartottam a
város iskolai könyvtárosainak, hogy átadhassam az
egymás segítésén alapuló tanulásnak az ötletét.
Sajnos nagyon ritka, hogy más órát tartson a
könyvtárban. Egyetlenegy olyan alsós kolléganõm van, aki olykor úgy gondolja, hogy ezt meg
tudja oldani. Elõkészítem az órát, s onnan az
övé a terep. 99%-ban a könyvtárban én tartom a
foglalkozásokat, az órákat, ezek tanórák, gyermekfoglalkozások, könyv- és könyvtárismereti
órák, kézikönyv-használati és drámaórák, kiállítás, egyebek.
– Mi ebbõl az, ami neked kötelezõ?
Kötelezõen én azt vállaltam, hogy évi négy
alkalommal minden osztályban tartok könyvtári
órát. Mind a tizenhat osztályban.
– Hogy néz ki egy heted?
Elmondom az elmúlt hetemet. Hétfõ szakmai
nap a megyei könyvtárban. Azokon igyekszem
részt venni. Kedden a Kalevala-kiállítást rendeztem. Szerdán videóra vettük a Móricz Zsigmond
Légy jó mindhalálig c. regénye alapján készült
drámajátékunkat, hogy beküldhessük a Csoda-

ceruza pályázatára, amit a Móricz-évhez kapcsolódva választottunk. Csütörtökön rendhagyó irodalomórát tartottam, pénteken pedig az elsõ és
második osztályosok jöttek sorban meseórára.
– A Kalevala napok is a te ötleted volt?
Igen. Testvériskolai kapcsolat révén kijutottam Finnországba, Kajaaniba a tantestület tíz
tagjával. Láttam, hogy ott milyen becsülete van
a nyelvrokonsági kapcsolatnak. Ezért már hét éve
minden februárban (február 28-án van a Kalevala születésnapja és a finn kultúra napja) megrendezem ezt a fesztivált. A város vetélkedni szeretõ tanulói a Kalevala számukra legkedvesebb
részletének elmondásával kelnek versenyre,
mások a rajzpályázaton vesznek részt. A drámacsoportom ebbõl az alkalomból mindig készül
egy elõadással. Most pl. a Nyírfából készült
kantele c. elõadást mutatták be. S mindig van
egy finn vendégünk is. Ilyenkor egy csodálatos
finn tér a könyvtár!
– S mi minden van még évközben?
Például szavalóversennyel ünnepeljük a Himnusz születésnapját. Minden márciusban van az
elsõ osztályosoknak olvasóvá avatás. A kevésbé
gazdag szókincsû elsõ osztályosoknak szókincsfejlesztõ foglalkozást, a kicsit nagyobbaknak
hangos olvasási versenyt szervezek. Minden szeptemberben újjáalakul a drámacsoport, s már október 6-án be is mutatkozunk az iskolarádióban
egy ünnepi mûsorral. Ezt magamra nézve kötelezõnek tartom.
–Nem véletlenül kaptad meg a Nyíregyháza
Város Gyermekeiért kitüntetést! Annyiszor mondtad már, hogy magadra nézve kötelezõnek tekintetted. Addig, amíg nem dolgoztál ebben a könyvtárban, ki tekintette vajon ezeket a dolgokat
magára nézve kötelezõnek?
Megosztották egymás között, valószínû. Mint
ahogy most is. Pl. az ötödik osztályosok felelõsek a farsangért, hatodikban a nemzeti ünnep,
március 15-e az osztályfõnök feladata, õk adják
a mûsort. Én hangos olvasási verseny szervezését vállaltam el. Ezek mindig valamilyen évfordulóhoz kapcsolódnak. Móricz, Krúdy Gyula,
helyi írók és így tovább.
Az októberi forradalom és szabadságharc
ünneplését felkérésre vállaltam el, hogy könnyítsek az osztályfõnökök helyzetén. November végén elkezdõdik az adventi készülõdés, ami elsõsorban manuális tevékenység, másodsorban zene
és irodalmi mûvek hallgatása; vagyis a karácso-

nyi, a téli ünnepkörhöz kapcsolódunk. Azután a
Mikulás-napi ajándékkészítés testvérnek vagy
barátnak; a Luca-nap körüli hagyományok felidézése, s végül a karácsonyi készülõdés. Hangulatteremtés: verseket mondunk, énekelünk.
Márciusban novella-pályázatot hirdetek. Ez is
városi verseny, az Olvasás éve óta zajlik
– Ez az, ami az iskolában van. Ám nagyon
sokan találkozunk veled iskolán s városon, akár
országon kívül is. Hogyan férnek még bele ezek
is a mindennapjaidba?
Ezt te tudod, hogyan fér bele! Úgy, hogy
nem tudok nemet mondani. Az ember szoros
idõbeosztással dolgozik. Akkor belefér. Nekem
van egy ritmusom, így érzem jól magam. Néha
egy kicsit sok, de mindig azon kapom magam,
hogy újra elvállaltam valamit. Most egy irodalmi társaság alakuló ülésérõl jövök. Közben
felkérést kaptam egy illemtanóra-sorozat megtartására a gyermekkönyvtárban. Azt hiszem, ezeket úgy kitalálják nekem. Fellépek
ünnepi mûsorokon egyedül, vagy városszerte
a drámacsoportommal, lektoráltam vers- és
novellaköteteket is, felolvasok kötetbemutatókon. Szerepelek tehetséges tanulóimmal a
Kölcsey Televízió anyák napi és karácsonyi
rendezvényén, drámacsoportommal versenyeken szép sikereket értünk el. Nagyon büszke
vagyok a Rege együttessel készített Ratkóemlékmûsorra.
– Bizonyára nem véletlenül gondolnak/gondolunk rád! Ezeket mindig új kihívásnak tekinted?
Úgy is mondhatom. Persze, óvatosnak kell
lennem, mert év végén, amikor értékelték a tanárok is a könyvtáros munkáját, az volt a kifogás ellenem, hogy túl sokat dolgozom kifelé.
– Ezt esetleg lehetne elismerésnek is tekinteni, büszkének lenni rád. Pl azért is, amit a határon túliakért teszel. Részt veszel a nyári Szomszédoló táborokban, más olvasótáborok munkájában, utazol Kárpátaljára...
Azt gondolom, hogy ilyen ember kell a táborokba, aki birkatürelemmel rendelkezik. Tudják
ezt azok is, akik szervezik. Jó, hogy szükség van
rám. Gondoskodom róla, hogy a játék öröme ott
legyen. Ha egy kicsit szervezett, szabályszerû is,
de mégiscsak önkifejezés, önismeretet segítõ.
Enélkül szerintem olvasótábor nem létezhet.
Errõl az olvasótáborról tudni kell, hogy hátrányos helyzetûeknek szervezik. Részben megyebeli gyerekeknek, illetve fele arányban a határon
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túliaknak; kárpátaljaiaknak, szatmáriaknak, erdélyieknek.
– Nagyfokú empátia is kell, hogy ezekkel az
emberekkel kapcsolatot tudj teremteni. Nem véletlenül kerültél a felnõttekhez sem, pl. Kárpátaljára.
Bevallom, nagyon csodálkoztam, hogy oda
felkérést kaptam. Ám amikor ott voltam, hallgattak a kollégák és utána alig várták, hogy újra
beszéljünk vagy írjanak nekem, akkor éreztem,
hogy igen, valószínûleg szükségük van rám. Mert
valami olyat adok, amire nem mindenki gondol.
Mit viszek nekik? Azt, amit csinálok, lelkesen,
odaadással.
– Közülük az egyik kolléganõ azt mondta,
tõled tanulta, hogy nem lehet a gyereknek nemet
mondani. Azt lehet felelni, hogy most nem tudom, gyere vissza holnap vagy holnapután, de
elutasítani nem lehet. Amit tõled tanult, tette
hozzá, azt õ is csinálja, és boldog.
Sokszor magam sem értem, hogyan mûködnek
a dolgok, melyek velem kapcsolatosak. Az biztos, hogy jól vagyok.
Abban a világban, ami egy kicsit
megijesztett engem, nagyon akartam
jól érezni magamat. Mert rájöttem,
hogy ez csak tõlem függ. Hogy milyen színvonalat, milyen minõséget
szabok magamnak. Néha alig van
idõm arra, hogy elõkészüljek, de
szükségem van arra, hogy állandó
körforgásban legyek, minél több
gyerekkel kerüljek kapcsolatba. Mert
azt gondolom, olyan ember vagyok,
aki megnyugtatja õket; biztatni tudja õket, hat rájuk. Talán jó modell
vagyok, mert nem vagyok türelmetlen, ideges típus, aki nem áll meg a
gyerekkel beszélgetni. Régimódi vagyok, vállalom magam, és két nagyon fontos dolgot tudok a magaménak. Különleges képességem
van ahhoz, hogyan adjam át, amit kaptam. Egyrészt a szüleimtõl, azoktól a csodálatos emberektõl, akik felruháztak engem ezzel a türelemmel,
ezzel az adni tudással. Továbbá a páromtól és a
családomtól odafigyelést, szeretetet kapok, ami mindig feltölt. A másik az, hogy olyan helyzetben
vagyok, ahol ezt meg tudom valósítani: gyerekek
között.
– Ilyen aktív életet nem lesz könnyû nyugdíjba tenni! Mik a terveid?
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Az élet nagyon jól elrendezte az én sorsomat.
Mindig annyifelé szakadtam, osztottam magamat. Most egyetlen dologra koncentrálok már
csak: a családra. Ott is leginkább az unokákra.
Hárman vannak, messze, Finnországban élnek, s
még nagyon aprócskák; a legidõsebb három és
fél éves. Amíg szükség van rám, velük leszek!
Tanítom õket a mi gyönyörû nyelvünkre, a két

kultúrában való élés nagyszerûségére; arra, amit
én Nyírbogátról hoztam: a természetességre, a
harmonikus együttlét örömére, s a mindenben
való örömkeresés képességére.
– A kollégák nevében is kívánok nagyon jó
egészséget ehhez és késõbb megfogalmazódó
terveidhez! S külön gratulálok ahhoz az írásodhoz, ami a napokban jelent meg a Nemzeti Téka
sorozat legújabb, Hídszerepek c. kötetében Segítséget kértem a gyerekektõl címmel. Úgy érzem, ebben egész egyéniséged benne van.
Vraukóné Lukács Ilona

IKSZ-hírek
Beszámoló az Informatikai
és Könyvtári Szövetség
év végi közgyûlésérõl
Az Informatikai és Könyvtári Szövetség (IKSZ) 2008. december 11-én a Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtárban tartotta év végi
közgyûlését. A rendezvényt Virágos Márta, az IKSZ alelnöke
vezette, aki – miután köszöntötte a megjelenteket és az Oktatási
és Kulturális Minisztérium (OKM) képviselõjét, Kopcsay Ágnest –, ismertette a közgyûlés napirendjét:
1. Fodor Péter, az IKSZ elnöke beszámolója az IKSZ 2008.
évi munkájáról
2. A 2009. évi tagdíjak meghatározása
3. Ramháb Mária, az Összefogás Programbizottság elnöke
beszámolója az Országos tini könyvtári napok 2008. évi rendezvénysorozatáról
4. Szörényi Lászlónak, a Magyar Tudományos Akadémia
Irodalomtudományi Intézete igazgatójának elõadása 2008 – a
reneszánsz éve címmel.
Fodor Péter beszámolójában a 2008. év tendenciáról beszélve megállapította, hogy a lépésváltás, majd ebbõl következõen
a tekintetváltás éve volt ez az év, melynek néhány jellemzõje
között megemlítette a TÁMOP- és a TIOP-pályázatokat, amibõl
a közép-magyarországi régió kimaradt. Másik jellemzõje az
évnek a könyvtári intézményeket érintõ integrációs folyamat:
hol a könyvtárhoz kapcsoltak intézményeket, hol a könyvtárakat
érintõ összevonások történtek. Komoly feladatot jelent a kistelepülések ellátása.
Az IKSZ-rõl szólva kiemelte az együttmûködés fontosságát,
külön említve a Magyar Könyvtárosok Egyesületével (MKE)
kialakított jó kapcsolatot. Az IKSZ részt vett szakmai érdekegyeztetõ fórumok munkájában, az OKM Könyvtári Osztályával hatékony együttmûködést ápol. Számos esetben kérték az
IKSZ véleményezését, ebbõl is a Kjt. módosítását emelte ki. Az
IKSZ részt vett az országos pályázatok véleményezésében.
Hozzájárult a 2013-ig terjedõ könyvtári stratégia kidolgozásának munkájához.
Szólt arról, hogy kedvezõtlenül alakult a továbbképzési program megvalósítása, 2009-ben – reményei szerint – az anyagi
források rendelkezésre állnak.
Kihívás elõtt áll a könyvtári szakma: a hagyományos és a virtuális könyvtár újszerû mûködtetése elõtt. El kell gondolkozni azon,
mit kell másképp csinálni, hogyan lehet megújítani a kulturális
szolgáltatásokat a piaci szempontok figyelembevételével. Szükség
van a megfelelõ programok kidolgozására a többfunkciós,
használóbarát rendszer szolgáltatásainak meghatározására.
2009-rõl szólva elmondta, hogy paradigmaváltásra van szükség, át kell gondolni a pályára kerülés korlátozott lehetõségeit
a képzési rendszer tükrében.
Ezután kiemelte: három fontos esemény zajlott az IKSZ
szervezésében 2008-ban: az Internet Fiesta, amely megrendezé-

sének tizedik évfordulójához érkezünk 2009-ben; a Kárpát-medencei könyvtárosok Csongrádi konferenciája; és végül az Összefogás, amelybõl az országos médiamegjelenést emelte ki, és
hangsúlyozta a helyi média egyre nagyobb megjelenését is a
rendezvényeken, és az azokról való tudósításokban.
2008 márciusában kellett elhagyni a Hold utcai épületet és
költözött az OSZK-ba a szövetség irodája, ahol biztosítottak a
mûködés feltételei.
Végül Fodor Péter azzal zárta beszédét, hogy az Informatikai és Könyvtári Szövetség eredményes évet zárt.
Ezután a közgyûlés határozott a 2009. évi tagdíjakról, amelyek az országos hatókörû és a területi hatókörû, valamint a
megyei és megyei jogú városi könyvtárak esetében 40 000, illetve 28 500 forintra változnak, a többi könyvtár esetében változatlan marad.
A következõ napirendi pontként Ramháb Mária a 2008. évi
Országos tini könyvtári napok rendezvénysorozatról szólva kiemelte, hogy a könyvtárakat népszerûsítõ folyamatról van szó,
mellyel új szolgáltatásokat is indítottak a részt vevõ könyvtárak. Ám, hogy ezek az új szolgáltatások szerepet kapjanak a
könyvtárak életében, európai uniós forrásokra kell pályázni, és
országos szinten is többletráfordításokra van szükség.
A 2007-ben indult babaolvasó programról elmondta, hogy
mára már mindennapos szolgáltatássá vált a könyvtárak életében, egyre több a bababarát könyvtár országszerte. A könyvtárak az elsõk között léptek a Biztos kezdet program megvalósításában az együttmûködési megállapodás szellemének megfelelõen, melynek többek között a Szociális és Munkaügyi Minisztérium is aláírója volt. A Babaolvasó füzet a jövõben is a könyvtárak rendelkezésére áll. Arra kéri a megyei könyvtárakat, hogy
a születendõ gyermekek száma szerint igényeljék azt a
babaolvasójeggyel egyetemben.
A 2008. évi Összefogás rendezvénysorozatról szólva Ramháb
Mária elmondta, hogy bár rövidebb volt az idõtartama, a rendezvények száma 2424 volt, 403 település vett részt a programokban, 438 könyvtár volt a résztvevõk sorában, és a könyves
vasárnapon is 194 könyvtár tartott nyitva.
A levelezõlista jól mûködött, a lista lehetõségeit egyre jobban sikerül kihasználni. Az összefogottság volt a jellemzõ a
rendezvénysorozatra a húsz-huszonegy tagú munkacsoportnak
köszönhetõen, amelynek révén az információk és a promóciós
anyagok is mindenkihez eljutottak. A kistelepülések jól tudták
használni a központi programok forgatókönyveit.
A közgyûlés utolsó napirendjeként Szörényi László élvezetes elõadást tartott a reneszánsz évérõl. Elõadásában az év fõ
eseményeit ismertetve kitért a reneszánsz történelmi, kulturális
és kiemelten könyvtártörténeti kérdéseire is.
A közgyûlés végén Virágos Márta minden résztvevõnek
békés karácsonyt és az új évre erõt és egészséget kívánt, majd
a közgyûlést bezárta.
Csulákné Angyal Katalin
az IKSZ titkára
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Számítógépes oldalaink
Digitalizálás gyorsan,
nagy tömegben
Meghívást kaptam november 6-ára a Pozsonyi Egyetemi Könyvtárba (Univerzitná kniznica
v Bratislave, http://www.ulib.sk/), a Digitisation
& Indexing címû workshopra, amelyen Káldos
János kollégával ketten képviseltük az OSZK-t.
A rendezvényt az ImageWare nevû bonni
német cég támogatta. A délelõtti program keretében a cég vezetõje, Rolf Rasche tartott két elõadást is a cég könyvtári projektjeirõl, míg délután a Bajor Állami Könyvtár informatikai vezetõje, Wolf Klostermann és Rolf Rasche közös
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elõadását hallgathattuk meg a tömeges könyvtári digitalizációról.
Az ImageWare cég egyrészt a nálunk is jól
ismert BookEye könyvszkennerek forgalmazójaként ismert. 2008 augusztusától azonban a cég
jogot szerzett a CeBIT nemzetközi vásáron díjat
nyert ScanRobot, automatikus lapozószkenner forgalmazására, amelyet a bécsi Terventus cég fejlesztett ki a közelmúltban. Ezenkívül a cég a tömeges digitalizációt támogató munkafolyamatok kidolgozásában, szervezésében és szoftvertámogatásában nyújt figyelemreméltó teljesítményt.
A délelõtti elõadások egy 2005-ben indult
projektet mutattak be. A projekt keretében az
ún. Catalogue Enrichmentet megcélozva 2005

augusztusától négy hónapon belül 180 ezer könyv
tartalomjegyzékét szkennelték be, ismertették fel
és tették hozzáférhetõvé a két partnerkönyvtár
(University and City Library of Cologne – Kölni
Egyetemi és Városi Könyvtár –, German National
Library of Medicine – Német Nemzeti Orvostudományi Könyvtár) on-line katalógusában. A
projekt célkitûzése az volt, hogy a Google és
egyéb internetes indexelõk használatának nyomasztó fölénye mellett versenyképessé, az olvasók számára hatékonyabbá tegyék a könyvtári
katalógusokat. A könyvek hagyományos katalógusleírásai – a tartalmi feltárás ellenére is – sokszor nem adnak kellõ információt az olvasóknak,
hogy megítéljék, valóban szükségük van-e a könyvre, a számukra releváns információt tartalmazzae. Ezért sok könyvet feleslegesen kérnek ki a
raktárból, vagy kérnek el könyvtárközi kölcsönzés keretében. A gyûjteményes kötetek tartalma
sokszor rejtve marad a felhasználók számára,
hiszen az egyes részek szerzõje, címe, tartalma
általában nem jelenik meg a katalógusban.
A bemutató második felében a projekt mintaértékû szervezésérõl kaptunk részletes tájékoztatást. A munkafolyamat szervezését az
ImageWare MyBib szoftverével végezték. A
projekt elõtt alapos felmérés, tervezési munka
zajlott. A munka során pontos mérések segítették a hatékonyság növelését. Egy átlagos tartalomjegyzék három és fél oldal. Naponta kétezer könyv tartalomjegyzékét rögzítették. Kiemelkedõen fontosnak tartották a minõségellenõrzést. A különbözõ könyvtárakban zajló
rögzítési munkát a cég központi szerverén lévõ
adatbázis támogatta. Így egy elkészült TOC
egybõl hálózati azonosítót kapott, ami segítette a duplumok kiszûrését.
Számunkra kissé meglepõ módon a régi
könyveknél sokkal jobb eredményekrõl számoltak be, mint a XX. második felében kiadott, modern könyveknél.
A résztvevõk az elkészült tartalomjegyzéküket átvették a saját on-line katalógusukba, amelyre folyamatosan támaszkodtak a munka során.
Kiemelkedõen fontosnak tartották a kooperációt, a partnerek közötti együttmûködést.
A vállalkozás sikerességét jelzi, hogy a munka a projekt végén sem állt meg, napjainkban is
folyik, jócskán bõvült az együttmûködõ könyvtárak köre, és több százezer tartalomjegyzéket
rögzítettek már digitálisan.

Az egész projektrõl nekem a MATARKA, a
magyar folyóiratok tartalomjegyzék-adatbázisa
jutott eszembe. Ezt említettem is az ottani kollégáknak, akik azonban közölték, a folyóiratok
ügye teljesen más kezelést igényel, mint a könyveké. Utóbbi esetben szorosan a könyvtári katalógusokkal, a meglévõ rekordok felhasználásával alakították ki a bõvített szolgáltatást. A folyamatok kooperatív, elosztott módon való kivitelezése, a könyvtári dokumentumok információinak mélyebb feltárása azonban számomra
mégis hitelessé tette a hasonlóságot. Számomra
ugyancsak fontos tanulság mindkét megközelítésben, hogy egyik sem a könyvtári dokumentumaink analitikus feltárását követi hagyományos
módon, sok emberi munkával, erre úgy tûnik,
nemcsak nálunk, hanem a nálunk fejlettebb
könyvtárüggyel rendelkezõ országokban sincs
elegendõ forrás. A tartalomjegyzékek gyors,
egyszerû digitalizálásával azonban nagy tömegû
dokumentum esetén sokkal hatékonyabb keresést tesznek lehetõvé, a rendelkezésre álló erõforrások sokkal jobb kihasználásával.
A délelõtti program befejezése után az ebédszünetben, néhány szendvics elfogyasztása közben élõben ismerkedhettünk meg a Treventus cég
sokat emlegetett lapozó szkennerével, a ScanRobottal. A berendezést már számos német
könyvtárban használják, és a pozsonyiak is igyekeznek egyet beszerezni minisztériumi támogatással. Részletes ismerkedésre nem, csak néhány
kérdés feltevésére volt idõ. A gép könyvkímélõ
képességeit az támasztotta alá, hogy a müncheni
könyvtárban XVI–XVII. századi könyveket is
szkenneltek. Papírtól függõen percenként huszonöt oldal szkennelésére képes, egyszerre két oldalt beolvasva. A szkenner beállítható a könyv
gerincvastagsága, a papír súlya és egyéb paraméterek szerint. Az eddig csak az interneten,
videón látott berendezés a szemünk elõtt folyamatosan lapozta a kiválasztott, behelyezett könyvet, szép oldalkép-minõséget produkálva. A százezer eurós beszerzési ár ugyan nem kevés, de a
komoly digitalizáló centrumok számára mindenképpen megfontolandó egy ilyen berendezés
használata.
A délutáni program keretében a Bajor Állami
Könyvtár munkatársa mutatta be a Müncheni
Digitalizálási Központ munkáját. A nagyteljesítményû szkennerek olyan tömegben képesek termelni a digitalizált dokumentumokat, hogy a
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feldolgozásuk komoly munkaszervezést igényel.
A tömeges digitalizálás megszervezésében a
könyvtár partnere az ImageWare cég. A munkafolyamatot egy ZEND (Zentrale Erfassungs- und
Nachweisdatenbank) nevû szoftver biztosította.
A ZEND-et kiegészítve a MyBibbel, jelenleg az
ún. ZENDPro programot használják a sokrétû
munkafolyamat összehangolására. Wolf Klostermann elmondta, hogy a tömeges digitalizálás
kulcsa nem a szkenner, hanem a szervezésben
rejlik. A szervezés elengedhetetlen része a könyvtár különbözõ, érintett szervezeti egységei munkájának és munkatársainak összehangolása, a
raktártól a feldolgozáson át a katalogizálókig.
Nagyon fontos a meglévõ problémák, konfliktusok feltárása, ennek elmaradása a késõbbiekben
jelentõs veszteségeket okozhat. A digitalizálási
centrum háromszáz DPI felbontású, színes
szkennelést alkalmaz. Havonta kb. tizenhárom
terrabyte-nyi digitális dokumentum keletkezik.
A nagy felbontású masterfájlokat azonban nem
a könyvtár, hanem a Leibniz Számítógép-központ biztosítja a könyvtárral való kooperációban.
A számítógép-központ üzemelteti Németország
egyik legnagyobb elektronikus archívumát, amely 2007
októberében több mint negyvenöt terrabyte-nyi adatot
(több mint 22 millió fájlt) archivált.
Átlagos fizetésû munkaerõvel, munkaidõvel számolva
egy átlag kétszáz oldalas
könyv digitalizálási költsége
eredetileg harminc–negyvenöt euró volt, amelyet a ZENDPro-val a harmadára tudtak
leszorítani.
Rolf Rasche az Europeanával (az Európai Digitális Könyvtár november végén
induló prototípusával) kapcsolatban elmondta, hogy jelenleg az európai könyvtárakban található könyvállomány
töredéke, kb. háromszázezer
könyv található csak meg
benne digitális formában. A
közeljövõben a nagy tömegû
digitalizálás széles körû elterjedésével lehet számolni,
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amelyhez nélkülözhetetlenek a megfelelõ szervezeti, munkaszervezési alapok.
Moldován István
Ajánlott internetforrások:
A Treventus cég honlapja – ScanRobot:
http://treventus.com/
Az ImageWare cég honlapja:
http://www.imageware.de
MyBib eDoc:
http://www.imageware.de/en/software/doku
sys/MyBib%20eDoc/
Information Wissenschaft & Praxis, 2005/8:
http://www.hbz-nrw.de/dokumentencenter/res
se/anw/Scanprojekt_SonderdruckIWP_en.pdf
Library Catalogues Enhanced with Tables of
Contents:
http://www.b-u-b.de/0610/summary.shtml
Bayerische Staatsbibliothek – Bavarian State
Library:
http://www.bsb-muenchen.de
Münchener Digitalisierungs Zentrum:
http://www.digital-collections.de/
Europeana:
http://www.europeana.eu

Szemle
Bácsalmás és környékének
almanachja
Annál nagyobb tisztességgel aligha illetheti
bárki a munkásságának teret-terepet adó földet, régiót, mint hogy hitelesen megírja múltját és jelenkorát.
Szénásiné Harton Edit helyismereti könyvtáros munkáját Bácsalmás és környéke helyismereti kutatásának eddigi legteljesebb összefoglalásaként jegyezhetjük a könyv elõszavát
író történész-fõmuzeológus, Székelyné Kõrösi
Ilona szerint.
Az adatgyûjtést tekintve 2007 márciusában
zárult munka kiterjedt Bácsalmás településtörténetére, épített örökségére, emlékhelyeire, mûemléképületeire. Összegyûjti a helyi építészeti
értékként védett egyházi és középületeket,
köztéri szobrokat és emlékmûveket, kereszteket, emléktáblákat.
Felsorolja a kötet Bácsalmás ünnepi rendezvényeit, kulturális és hagyományõrzõ programjait, amelyekbõl egy évre tizenöt jut, és
feljegyzi hét testvérvárosi kapcsolatát is.
A Bácsalmás az ezredfordulón címû fejezet
statisztikai mutatószámokkal indul, közli a
2001. évi népszámlálás fõbb adatait, majd a
népesség számának 1970 és 2001 közötti alakulását, az 1980., az 1990. és a 2001. év foglalkoztatottsági adatait, és a városi infrastruktúra, a közüzemi ellátottság mérõszámait.
Bácsalmás önkormányzatának személyi
összetételét az 1990. szeptember 30-ai választási eredményekkel kezdõdõen s a 2006. évi
október 1-jei választásokkal záródóan rögzíti.
Bemutatja a város közigazgatási, államigazgatási, rendészeti szervezeteit, a város egyházi
és (köz)oktatási intézményeit, egészségügyi és
szociális ellátórendszerét, közmûvelõdési intézményeit, sportlétesítményeit, a város sajtóját, egyházközösségeit, pártjait és civil szervezeteit.
Teljessé az teszi a városról festett képet,
hogy gazdaságáról (agrártermelésérõl és iparáról), közlekedésérõl és pénzügyi cégeirõl,

bankjairól, postai és közüzemi szolgáltatásairól is olvashatunk.
A Bácsalmás ezredfordulói állapotát bemutató fejezetet címtár zárja, ez Bácsalmás intézményeinek, cégeinek, szolgáltatóinak, vállalkozóinak elérhetõségi adatait tartalmazza.
A következõ fejezet a hét települést számláló kistérséget mutatja be a Bácsalmáséhoz
hasonló felépítésben, egy fontos eltéréssel, ami
csak a kistérségre jellemzõ, éspedig közigazgatási szerepkörének alakulása és a kistérség
felzárkóztatási, fejlesztési programja, amit statisztikai adatokkal egészít ki.
Bizonnyal büszkén és érdeklõdéssel olvassák az újabb, a térség hét települését bemutató
fejezetet a településen lakók és az onnan elszármazottak, hiszen nagyon sokrétû áttekintést kaphatnak e falvak múltjáról és jelenérõl.
A szerzõnek arra is maradt energiája, hogy összeállítsa Bácsalmás és környéke jeles személyiségeinek Ki kicsodáját és kitüntetettjeinek jegyzékét.
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További segítséget is ad a helytörténet iránt
mélyebben érdeklõdõknek: Bácsalmás és környéke történetének nagyon gazdag forrásjegyzéke, levéltári források, helyismereti bibliográfia, évkönyvek, térképek, helyi sajtókiadványok jegyzéke,
végül részletekre törekvõ mutató zárja a könyvet.
A helyismereti könyvtárosként végzett több
évtizedes munka irigylésre méltó megkoronázása ez a kötet. Kiadója mégsem egy intézmény,
hanem a szerzõ maga. Elgondolkodtató. Talán
az ennek okán visszafogottabb költségkeret az

oka, hogy nem jutott a fotós oldalaknak az
offsetnél jobb minõségû merített papír, ami jót
tett volna az egyébként szép felvételek minõségének.
Székelyné Kõrösi Ilonának, az elõszó írójának igaza van: nem „odavalósiként” vagy elszármazottként is élmény e könyvet lapogatni. (FL)
Szénásiné Harton Edit: Bácsalmás és
környéke. Almanach. – Bácsalmás : [szerzõi kiadás], 2007. – 326 p. ill.

Tárlatnézõben
Biblia Sacra Hungarica
A könyv, mely „örök életet ád”
A Szentírás az egyetemes kultúra egyik alapköve, amely évszázadokon át a nemzeti kultúrák
megtermékenyítõje volt. Az évszázados, folyamatos használat áthatotta a keresztény népek
gondolkodását, nyelvét, erkölcsét. Más országokhoz hasonlóan, Magyarországon is a bibliafordítások játszották a legfontosabb szerepet az egységes nyelvi normák, az irodalmi nyelv kialakításában.
Az Országos Széchényi Könyvtár kiállítása a
magyar Biblia útját követi. A Biblia maga (a
bemutatott Árpád-kori forrásokkal igazolhatóan)
ezer esztendeje része életünknek. A magyar bibliafordítás a szóbeliségben született, de nyelvemlékeink arról vallanak, hogy a Szentírás lényegi részei rögzültek a használat során, és századokon át
szinte változatlanul hagyományozódtak. Az elsõ teljes egészében magyar nyelvû könyv,
melyet külföldön nyomtattak,
és az elsõ magyar nyelvû, Magyarországon kiadott könyv
egyaránt bibliafordítás volt.
A kiállítás bemutatja a hazai latin és a legszebb magyarságú biblikus kódexek
híres példányait, az ún. Huszita bibliák közé tartozó Bécsi, vagy a Jordánszky és az
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Érdy-kódexek
mellett könyvtáraink legrégibb válogatott
Vulgata kéziratait. Külön
érdekességként kiemelt
helyen szerepelnek a magyar történelem és mûvelõdéstörténet
számos nagy
alakjának bibliái (Janus Pannonius, Balassi-család, Kazinczy Ferenc, Ady
Endre, Móricz Zsigmond), valamint József Attila, Babits Mihály, Jékely Zoltán, Szerb An-

tal, Illyés Gyula, Ottlik Géza, Pilinszky János
és mások biblicitásának dokumentumai.
A Biblia Sacra Hungarica nem pusztán könyvkiállítás. A Biblia tartalmi és mûvelõdéstörténeti
megközelítését számos eszköz teszi érzékletesebbé a látogatók számára, akik ily módon nem
csupán nézõk, hanem bizonyos szempontból a
kiállítás résztvevõivé is válnak. A középsõ
kiállítóterem templombelsõt idézõ kialakítása,
valamint a befejezõ egység régies tantermet
mintázó berendezése segíti a látogatókat a kiállítás hangulati átélésében. Sajátos interaktivitást

biztosít például az élet válaszútjain
bibliai idézetekkel átsegítõ telefonfülke is. Korszerû számítástechnikai eszközök révén digitalizált formában
nemcsak a hely hiányában be nem mutatott magyar bibliafordításokkal ismerkedhetünk, de a látogató ízelítõt
kaphat a Szentírás és a magyar nyelv,
a magyar néprajz, ill. más mûvészetiiparmûvészeti ágazatok kapcsolatáról.
Neves múzeumpedagógusaink színes programokkal várják az érdeklõdõket. A kiállítás elõterében interaktív tevékenységekre építõ játszósarkok
várják a családokat és egyéni látogatókat egyaránt. A bábsarokban Noé
bárkájának története eleveníthetõ fel,
a kódexmásoló és kódexdíszítõ mûhelyekben saját „kódexlapokat” írhatnak és díszíthetnek a gyerekek, az egyik játszósarokban
pedig bibliai témájú memóriajátékon keresztül
ismerkedhetnek meg egy-egy szent életével. A
látogatók képes Bibliájába ki-ki lerajzolhat egy
számára fontos jelenetet a Bibliából, kiegészítve
egy egy mondatnyi üzenetettel.
Elõre egyeztetett idõpontokban lehetõséget
kínálnak interaktív múzeumpedagógiai osztályfoglalkozásokra három korcsoportban (alsó és
felsõ tagozatosoknak, illetve középiskolásoknak).
(Forrás: OSZK-web)
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Tudjon róla!
Megnyitotta virtuális
kapuit az Európai
Digitális Könyvtár
Elindult az Europeana digitális könyvtár:
néhány kattintás csupán, és könnyedén hozzáférhetünk történelmi dokumentumokhoz,
megcsodálhatjuk a legnagyobb európai múzeumok féltve õrzött mûkincseit – köztük
akár Leonardo vagy Picasso alkotásait –
anélkül, hogy kimozdulnánk otthonról.
Az Európai Bizottság 2005-ben indított kezdeményezésének köszönhetõen a kultúrára éhezõk az EU 27 tagállamának nemzeti könyvtáraiból és kulturális intézményeibõl származó több
mint kétmillió könyvet, térképet, hangfelvételt, fényképet, archív dokumentumot, festményt és
filmet érhetnek el a www.europeana.eu címen.
Az Europeana névre keresztelt multimédiás on-line könyvtár ingyenes és gyors hozzáférést
biztosít az EU összes nyelvén Európa kulturális értékeinek digitalizált gyûjteményéhez.
Európa-szerte már eddig is több mint ezer kulturális szervezet járult hozzá az Europeana
feltöltéséhez: a párizsi Louvre és az amszterdami Rijksmuseum a gyûjteményükbõl származó
digitalizált festményekkel és mûtárgyakkal, a franciaországi Institut National de l’Audiovisuel
80 000 darab, a XX. századot áttekintõ filmfelvétellel gazdagította a digitális könyvtárat.
A digitalizálási és feltöltési nehézségek miatt minden igyekezet ellenére a különleges könyvtárban jelenleg még csupán a közös európai kincsek töredéke érhetõ el, a kitûzött célok szerint
azonban 2010-re a könyvtár állománya akár tízezres nagyságúra is rúghat.
A Bizottság a következõ két évben mintegy kétmillió eurót szán a webes könyvtár fejlesztésére, bõvítésére, de nem zárkózik el a magánszféra bevonásától sem.
Forrás: www.euvonal.hu
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