
a Tudásközpontba integrált könyvtára(ka)t, parkolójában „Tanulás, tudás, műveltség - Könyvtárosok a jövő 
pedig a 2010 decemberében felavatott könyvtárbuszt szolgálatában” beszámoló a pécsi vándorgyűlésről
mutatták be az érdeklődőknek. (A felsoroltak némelyikéről 
és a teljesség igénye nélkül külön számolok be 
Könyvtárképek, gyűjtemények Európa kulturális fővárosából A Magyar Könyvtárosok Egyesülete 43. Vándorgyű-
címmel.) lésének 2011. július 14. és 16. között Pécs adott otthont. 

Délnyugat-Magyarország „fővárosa” 2010-ben elnyerte az 
Július 13., a nulladik nap„Európa kulturális fővárosa” címet. Ezt többek között a Dél-

Dunántúli Regionális Könyvtár és Tudásközpont 
Július 13-án Háztűznéző címmel a Tudásközpont 

felállítását célzó projektnek köszönhette, amely egyesíti 
létrejöttéről több szakmai előadást hallhattunk. Elsőként 

magában a Csorba Győző Megyei-Városi Könyvtárat a dr. Fischerné dr. Dárdai Ágnes, a PTE EK Központi 
Városi Könyvtár gyermekrészlegével, a PTE Egyetemi Könyvtár főigazgatója Együttműködésre ítélve címmel a 
Könyvtár Központi Könyvtárát és a Benedek Ferenc projekt során megvalósított könyvtári modellről beszélt. 
Jogtudományi és Közgazdaságtudományi Szak- Pécs az „Európa kulturális fővárosa” címért öt projektbe 
könyvtár szervezetét és gyűjteményét. E 13 ezer m2 fogott bele, melyek közül egy volt csupán a Dél-Dunántúli 
alapterületen, helyenként meglepő külső és belső építészeti Regionális Központ és Tudásközpont létrehozása. 
megoldásokkal, korszerű technikai eszközökkel felszerelt A Baranya Megyei Önkormányzat, Pécs Város 
hatalmas épület volt központi helyszíne az idei Önkormányzata és a PTE egyetemi szenátusa, mint a 
konferenciának. A szervezés, mint minden szakmai feladat három intézményfenntartó, közös könyvtárszakmai 
a könyvtár életében, megoszlott a közgyűjteményi és az irányító szervezettel dolgozták ki a szolgáltatási 
egyetemi könyvtár között, magas színvonalon biztosítva a koncepciót. Célkitűzésük szerint egy könyvtárat kell látnia 
vándorgyűlésen részt vevők terelgetését, ellátását és a a látogatóknak, miközben jogilag két önálló intézményként 
szakmai programok, előadások lebonyolítását. 

működnek: a Csorba Győző Megyei-Városi Könyvtár 
Pécs kulturális kánaán azok számára is, akik fogékonyak a 

és a PTE Egyetemi Könyvtára.
művészetek iránt. Számtalan múzeum megtekintésére, 

Gyűjtőköri megállapodás, egységes logikai rend,
belvárosi sétára és könyvtárlátogatásokra volt lehetőség 

a feladatok ellátásában 50-50 %-os részvételi arány, 
már a 0. naptól, július 13-ától. Az előzőekről mindenki 

korszerű technológia és informatika (RFID), 
hallott már, vagy ismeri (Széchenyi tér, Csontváry, Zsolnay 

a könyvtárigazgatók rendszeres heti megbeszélései, ad hoc 
és Vasarely Múzeum, Barbakán bástya és kert, Jakováli 

bizottságok működtetése igyekszik biztosítani
Hasszán pasa dzsámija, Püspöki palota, Székesegyház, 

az integrációt. Különböző típusú könyvtárakról lévén szó, 
ókeresztény sírépítmények stb.). Utóbbiak között a 

a jó szándék és a közös érdekek szem előtt tartásával sem 
P T E  E K  K l i m o  K ö n y v t á r ,  L e v é l t á r  é s  

ment az átalakulás érdeksérelem nélkül. (Részletesen a 
Egyetemtörténeti Gyűjteményét, a PTE BTK-TTK 

TMT 2011. 4. számában olvasható kálváriájuk.)
Kari Könyvtárát, a Pekár Mihály Orvosi és 

Szellőné Fábián Mária, a PTE EK főigazgató helyettese 
Élettudományi Szakkönyvtárát, az Apáczai Nevelési 

arról beszélt, hogy a szolgáltatás-integráció hogyan jelenik 
és Általános Művelődési Központ könyvtárát, 

meg egységes könyvtárként az olvasók számára.
a Várkonyi Nándor Fiókkönyvtárat és természetesen 
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 Az integráció összehangolt szolgáltatásokat, fejlesztéseket, A  Város i  Könyv tá r  r é sz l eg ekén t  működöt t  
közös üzemeltetést, jelent. Egységes volt az állomány g yer mekkönyvtár uk most  Körb i r oda lom  néven 
telepítése, megvalósult az állományintegráció. A korcsopor tonként  rendeze t t  á l lománnya l  é s  
könyvtárszakmai tevékenységek önállóan folynak, de tevékenységekkel áll rendelkezésre.
egymással kooperálva és integráltan. Az 1. szint Markó Tamás, a PTE EK informatikusa a beszerzendő 
(szépirodalom, irodalom és nyelvtudományok, idegen eszközök specifikálásától a késedelmes hardverszállítások 
nyelvű irodalom és folyóirataik, adatbázisaik), a 4. szinten ideiglenes áthidalásán át a működő szolgáltatások új 
elhelyezett gyermekkönyvtár, a zenei és kottagyűjtemény, a szerverre történő átszállításáig és az RFID-s rendszer 
helyismereti gyűjtemény, a kistérségi ellátás, valamint a bevezetéséig avatott be a részletekbe. 

Az RFID technológiára 2008 áprilisában figyeltek fel, így hálózati munka a megyei-városi könyvtár felügyelete alá, 
bekerülhetett a tervekbe. Részletes beszámolót hallottunk feladatkörébe tartozik továbbra is. Ezzel szemben a többi 
arról, hogy segítségével hogyan oldották meg a tudományterület állománya és a kapcsolódó szakmai 
példányazonosítást, az olvasójegyek és napijegyek feladatok az egyetemi könyvtár hatáskörében maradtak. A 
kezelését, a beléptető rendszert, amely az olvasók és a gyűjteményépítés a saját gyűjtőkörök figyelembe vételével 
dolgozók azonosítására is alkalmas.arányosan, saját keretből, de egymással kooperálva, 
További problémát okozott, hogy a Microsoft csak egyeztetve történik. Az olvasószolgálat koordinált 
egyetemi polgároknak engedte volna az ingyenes Windows tevékenység, a szakmai szolgáltatásokat koordinátorok 
és MS Office használatát, így az RFID-rendszert felismerő szervezik. Vannak szintvezetők és műszakvezetők (84 órás 
gépeken kívül Linux és Open Office fut a kliensgépeken. heti nyitva tartás). 
Meglepő módon a szükséges gerinchálózat kialakítása csak A képzés, továbbképzés, a statisztika közös. A 
2011 júliusától, az üzemeltető saját beruházásából rendezvények, az informatikai kérdések koordináltan 
valósulhatott meg.ellátottak. Ez utóbbiak terén szerencsések voltak, mivel 
Este a pécsi Szélkiáltó együttes adott koncertet a mindkét intézmény „Corvinát” használt. Ezt egészítették ki 
Tudásközpont konferenciatermében. József  Attila az új könyvtártechnológiával (RFID). Honlapjuk portál 
szerelmi költészetéből, legújabb feldolgozásaikból (Márai típusú. 
Sándor-versek) éppúgy válogattak repertoárjukba, mint a Az eredmény tehát költséghatékony gyűjteményépítés és 
gyermekirodalom megzenésített darabjaiból. A jó gazdálkodás.
hangulatot közös éneklés fokozta.Dr. Szabolcsiné Orosz Hajnalka, a Csorba Győző 

Megyei-Városi Könyvtár igazgatója saját szervezeti 
Július 14., az első napegységüket mutatta be, amely jogutódlással jött létre a 

megyei és a városi könyvtárból. Ennek következménye az A vándorgyűlés első napján, július 14-én sorra regisztráltak 
új logó, a megújult honlap ( ). a kollégák, rendezték be standjaikat a különböző kiállítók: 
Tíz fiókkönyvtár (felére fog csökkenni) tartozik hozzá. több kiadó, könyvtári 
Baranya megye kétszázötvenegy településéből száztizen- integ rá l t  rendszer,  
kettőben van telepített szolgáltató helyük és még logisztikai cég, iroda-
huszonnyolcat (nyolcezer lakos) látnak el a könyvtár- technikai beruházó 
busszal. Az épületben található egymillió dokumentumnak mutatkozott be, az 
majdnem a fele (négyszázhetvenezer) a közgyűjteményi IQSYS standján még 
állomány. bor- és Becherovka kós-
Alapvető feladatuknak tekintik a helyismereti gyűjtemény tolásra is volt lehetőség. 
gondozását és építését (Kelemen-Szikray hagyaték). A 
kulturális értékmentés jegyében a Baranya megyei digitális Természetesen az MKE is felállította standját. A kiállítás 
adatbázist (MédiaDigiTár), a zenei gyűjteményre alapozva hivatalos megnyitására délután került sor.
zenei blogot hoztak létre. 

www.baralib.hu
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Míg az MKE elnökségi ülését tartotta, a Könyvtárosta- igazgató), Kovács Beatrixnak (MKE Műszaki Szekció, 
nárok Egyesülete iskolai könyvtárlátogatáson és titkár), Molnárné Loridan Ilonának (Pécsi Városi Könyvtár 
tapasztalatcserén vett részt. A sajtótájékoztató után vette Várkonyi Nándor Könyvtára, nyugdíjas tájékoztató 
kezdetét a nyitó plenáris ülés a Pécsi (Kodály) Konfe- könyvtáros), Papp Margitnak (Katona József  Megyei 

rencia és Koncer t- Könyvtár, tájékoztató könyvtáros).
központ épületében. A Az Év fiatal könyvtárosa díjat Bedekovics Zóra (Illyés 
megjelent könyvtáro- Gyula Megyei Könyvtár, informatikus könyvtáros) vehette 
sokat, a társszakmai át Bakos Klárától és Fodor Pétertől. Ez évben különdíjat is 
szervezetek és az NFII kiosztottak. Hangodi Ágnes és a Kovács Máté Alapítvány 
képviselőit, a határon túli képviselője, Kovács Ilona a Deák Ferenc Megyei Könyvtár 
kollégákat köszöntötte gyermekkönyvtárosát, Tóth Renátát tüntették ki.
Bakos Klára, az MKE Végezetül a Helsinki Városi Könyvtár igazgatója, a 2012. 
elnöke, dr. Réthelyi évi IFLA konferencia szervezőbizottságának elnöke kért 
Miklós miniszter úr szót, hogy meghívja a magyar könyvtárosokat a ma 
(NEFMI),  Jakabné könyvtárával foglalkozó előadásokra Finnországba.

Pohl Marietta, a Baranya Megyei Közgyűlés alelnöke, Prof. Pléh Csaba, a BME Kognitív Tudományi Központ 
prof. dr. Bódis József, a PTE rektora, dr. Fischerné dr. igazgatója, MTA professzor Az internet és az olvasó ember 
Dárdai Ágnes, a PTE EK főigazgatója és dr. Németh válsága: A kognitív megközelítés és a WEB alapú kultúra címmel 
Zsolt, a KSH elnökhelyettese. A megfogalmazott tartott nyitó előadásában a gépek fejlődéstörténete során az 
gondolatok között a megváltozott világkép és műveltség azok szerepéről kialakult különböző felfogásokról beszélt: 
fogalma, az IT kompetenciák és a kommunikációs képesség Donald kultúratípusai ,  a mai kommunikációs 
fontossága, a hangsúlyossá vált felhasználóképzés hangzott tudáshordozókban megjelent új mintázatok, az IKT és az 
el. A legtöbb tevékenységhez kell az olvasás, a fantázia általa emberi elme viszonyáról kialakult felfogások. 
fejlődik, ezért fontos minél korábban elültetni szeretetét. Rámutatott a műveltség és a „hasznos tudás” közti 

különbségekre. Véleménye szerint a kettő nem állítható Nem szabad elveszítenünk az írni-olvasni tudás képességét, 
élesen egymással szembe. A gyakorlati tudásra éppúgy az internet megfoghatatlan, nincs illata. A könyv a múlt 
szükség van, mint az átfogó ismeretekre. időállósága, értéke, a könyvtár szerepe maradandót 
A webalapú világ veszélyei (a felületes olvasás, a felszínes közvetíteni. A miniszter úr nem feledte megemlíteni a 
feldolgozás, a tartalom helyett a folyamat fontossága, a Márai- és a digitalizálási programokat, miközben az uniós 
testnyelv és a kontaktus hiánya) felvetik a kérdést: milyen források továbbra is rendelkezésünkre állnak. Dr. Németh 
lesz az IT nevelte ifjú? A múlt és jövő háttérbe szorul, csak a Zsolt pedig a legnagyobb „fejben könyvtár” plénuma előtt 
jelen számít alacsony szintű kontroll-lal? Más vélemény kérte a könyvtárosok közreműködését, hogy a 15. 
szerint a tv hatására a verbális IQ javul, de a kevesebb népszámlálás során könnyítsék meg és segítsék majd a 
örömalapú olvasás miatt az iskolai képességek csökkennek, könyvtárlátogatók internetes űrlapkitöltését. Erről a KSH 
a vizuálisan szocializálódott fiatalság vizuális tanulásra együttműködési szerződést írt alá az MKE-vel és az IKSZ-
hajlik. Az állandó figyelem- és feladatmegosztás kényszere szel. 
ellenére sem tudnak a tanultakról beszámolni. A hipertextes Ezután került sor a Fitz József  Könyvdíjak átadására. 
szövegkörnyezet megnehezíti az olvasást. A weben profi Több (pl. az Apáczai Kiadó, General Press, Petőfi Irodalmi 
keresők többet „dolgoznak”, előbb elfáradnak.Múzeum) kiadó és szerző sorakozott fel a díjazottak között. 
Az előadás végén saját kutatási eredményeit osztotta meg a Gyermekkönyv, magyar divattörténeti munka, Lesznai 
hallgatósággal. Anna-válogatás kapta a díjat.
Este hangversenyt adtak a PTE Művészeti Kar MKE Emlékérmet adtak át Silvia Stasselovának, a 
művésztanárai. Schubert, Liszt és Verdi-művek csendültek Szlovák Könyvtáros Egyesület elnökének, Béresné Dávid 
fel a Kodály Központban.Magdolnának (budakeszi Nagy Gáspár Városi Könyvtár, 
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Aki kötetlenebb beszélgetésre, tapasztalatcserére vágyott, eszközt, az MD Consult-ot mutatta be. Az amerikai orvosi 
az a Minaret Étterem kerthelyiségében a FITT kocsma egyetemek 95 %-a használja. A felhasználók számára 
társaságához csatlakozhatott. szerkesztett szolgáltatás tartalma úgy használható, mint egy 

hagyományos adatbázis, ettől azonban sokkal többet nyújt. 
Július 15., a második nap A folyamatosan frissített - angol nyelvű - releváns tartalom 

az elfoglalt szakemberek nélkülözhetetlen eszköze. A A július 15-ei nyitó plenáris 
felhasználóbarát, bármikor, bárhol lekérdezhető ülésre ismét a Tudásköz-
információ mögött több mint nyolcvan folyóirat, az Észak-pont konferenciatermében 
Amerikában publikált cikkek, 450 e-book, ötvenezer kép és g yű l tünk  össze.  Dr.  
diagram áll. A rendszer flexibilis, a felhasználó saját Komlósi László Imre, a 
igényeihez alakíthatja a tartalmat, az orvosok a diákjaik PTE rektor helyettese 
számára is ezt használják. Többnyelvűség, szocializáció, 

műveltség címmel az etnikai- Az MD Consult kiegészíthető a Clinicians First Consult-tal, 
nemzetiségi sokszínűséget, a multikulturális többnyelvű- amely helyi szinten használható a betegápolás során. Mobil 
séget az én-világ szemléletformáló és az egyén szolgáltatás letölthető tartalommal és internetkapcsolat 
társaslélektani viszonyrendszerét kialakító közegként nélkül is használható akár a betegágy mellett. A diákok is 
szemléltette. Az ökológiai modell, a szocializáció, a használhatják. Több mint ezer témakörben huszonhárom 
kultúra/műveltség, a formális és informális tanulás orvosi területen, struktúráltan, a kezeléseken keresztül az 
egyaránt alakítja nyelvünket. Ez utóbbi kiemelt helyszíne és eredményeken át a megelőzésig kereshetők benne az 
eszköze a könyvtár, a megosztott ismeretforrások információk.   
többnyelvű forráshelye. A könyvtárak már felismerték, Miért jó ez a könyvtárosnak? Az orvosi könyvtárost 
hogy születéstől fontos az olvasmány- és könyvélmény, mindennapi munkájában és a tájékoztatásban segíti.
hiszen ez a 2-3. életévig a legintenzívebb, ezzel szemben az 
állam a 3. életévtől dotálja egyre nagyobb mértékben a A plenáris ülés után az egyes szekciók szakmai 
nevelési intézményeket. Előtte kéne! Az ellentmondások és programjaira került sor a különböző helyszíneken. 
kihívások leküzdése mellett bátorító társadalmi és Összesen tíz szekció hatvanhat előadásából lehetett 
kulturális magatartás is szükségeltetne. választani. Szubjektív indíttatásból, érdeklődési vagy 

munkakör szerint a kollégák itt szétváltak. A A Könyvtárak számára nyújtott központi szolgáltatások címmel 
programfüzetet lapozgatva minden szekcióban akadt egy-Lukács Szabolcs, a Könyvtárellátó Nonprofit Kft. 
egy olyan előadás, ami érdekesnek ígérkezett. A teljesség ügyvezető igazgatója feladataikról beszélt a jelen és a jövő 
igénye nélkül:t ü k r é b e n .  K i e m e l t e  a  M á r a i - p r o g r a m o t  

(http://www.kello.hu/marai(bD1odSZjPTUwMA==)/P · A Tudományos Szakkönyvtári Szekció - az MKE 
ublic/default.htm), üzleti (ügynöki hálózat és bizományosi 

frissen alakult szervezete - a modern eszközökkel 
szerződések, árrések) és közhasznú tevékenységi körében 

támogatott oktatásról és kutatásról, a Magyar 
ellátott feladataikat (UK Szerkesztősége, bibliográfiai 

Tudományos Művek Táráról, az elektronikus 
rekordok letölthetősége). Beszélt az elektronikus könyvek 

könyvek értékéről, a könyvtárak e-learning 
és az internet szerepéről, és hogy a tanulást nem lehet 

szerepéről, az e-Corvina tudásmenedzsmentjéről, 
„kattintásokra” alapozni. A számítógépek segíthetik a 

a SUWECO online szolgáltatásairól és a szerzői 
tanulást, de mértékletességet kell gyakorolnunk. 

jogról tartotta meg ülését.
A szekcióülések előtt Az MD Consult mobil diagnosztikai 

· A legifjabb Jogi Szekció a jogi műveltséget, a rendszer magyarországi bemutatója tolmácsolásban hangzott el. 
Agnieszka Wlaszczyk, az Elsevier lengyelországi e-sales 
managere egy, a klinikai gyakorlatban használt online 
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könyvtár és a jogtudomány viszonyát, az európai és a baranyai iskolák és könyvtárak együttműkö-
könyvtárak jogi szabályozásának egységességét désének modelljei. A Csimota és a Naphegy 
vizsgálta. Adatbázis- (EBSCO - Legal Collection) Kiadók egészítették ki programjukat.
és könyvbemutatóra is sor került, illetve a PTE 

· A Múzeumi Szekció ülésén a Baranya megyei Benedek Ferenc Jogtudományi és Közgazdaság-
múzeumi szervezet és tagkönyvtárainak bemutat-tudományi Szakkönyvtár különgyűjteményét, 
kozása mellett, a Tagsys az RFID technológiáról valamint a Jogi Kutatót is megtekinthették az 
tájékoztatott. A HM HIM Hadtörténeti Múzeum érdeklődők.
főmuzeológusa a sokáig rejtve őrzött Aradi 

· A Társadalomtudományi Szekció a jelen és a jövő Ereklyemúzeumról, a Szépművészeti Múzeum 
tudásbázisaival és tudástáraival foglalkozott, muzeo lógusa  a  nordk i rchen i  P le t ten-
köztük a KSH Könyvtár és az OPKM berg–Esterházy kastély egykori képeiről, a Buda-
tudásbázisaival, az Országgyűlési Könyvtár pesti Történeti Múzeum könyvtárigazgatója pedig 
Digitalizált Törvényhozási Tudástárával. A a szocializmus manöken-divatszemléletéről tartott 
könyvekben felhalmozott tudás online előadást.
hozzáférhetővé tételéről a SzervizPark képviselője 

· A Zenei Szekció a műveltség változását a zenei beszélt.
könyvtáros szemüvegén keresztül, a zenei 

· Az Olvasószolgálati Szekció a korszerű és könyvtár és az iskola kapcsolatában rejlő 
környezettudatos könyvtár témakörét boncolgatta együttműködés lehetőségei, a játékos módszertani 
a virtuális könyvtári közösségi terek, az e-learning tapasztalatok és az irodalom oldaláról vizsgálta. A 
és kompetenciafejlesztés, az e-könyvkiadás és az program színfoltja volt Steiner Józsefné 
RFID oldaláról. képeslapgyűjtő magángyűjteményéből megtekin-

teni a Liszt Ferenc életútja és művészete című 
· Az MKE Műszaki Könyvtáros Szekciója most az vándorkiállítást.

orvosi könyvtárosok számára bővelkedett a 
csemegékben: speciális szolgáltatásoktól a · A Bibliográfiai Szekció ülése - saját részvételem és 
felhasználóképzésig és a MOB-ig. A program megítélésem okán - megérdemelné a részletesebb 
kiegészült a Swets elektronikus folyóiratok- beszámolót. Az IQSYS által bemutatott 
ról/könyvekről tartott cégbemutatójával, a fejélesztések (eredménye leszűrhető a Vasi Digitális 
SpringMed Könyvkiadó előadásával a könyvtári Könyvtár és a Vasi Könyvtári Portál, valamint az 
betegtájékoztatás lehetőségeiről, és bemutatták a Egészségügyi Szakkönyvtári Portál böngészése során) 
ZETA-t, egy dokumentumkímélő könyv- és az Aleph-hez kapcsolódóan ismertetett Ex 
szkennert. Libris, a speciális karakterek használatára 

kifejlesztett lebegő billentyűzet és a Magyarorszá-· A Gyermekkönyvtáros szekció és a Könyvtárostanárok gon még nem elérhető SFX Link és bx ajánlók 
Egyesülete közösen szervezte idén az előadásait. szorosan kapcsolódtak a szekció jellegéhez.

Nem maradhatott 
A Budapesti Corvinus Egyetem Központi Könyvtárának ki a házigazda 
szolgáltatásairól tartott előadás nem csupán a tudományos és Csorba  Győző 
felsőoktatási könyvtárak  számára szolgált tanulságul, M e g y e i - V á r o s i  
mikor azt fogalmazta meg, hogy a szakmai tudás és Könyv tá r  Kö r -
készségek erősítésével, új, másfajta tevékenységekkel, b i r oda lom Gyer -
könyvtár nélkül is lehet releváns szolgáltatást nyújtani. mekkönyvárában 
Akár másképpen, akár más néven, de van jövőnk. f o l y ó  m u n k a  

ismertetése, a pécsi 
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Dr. Koltay Klára (DEENK) a Debreceni Egyetem 18. századi MKE Pécs-Baranya Megyei Szervezet Kaptár játékán 
folyóiratainak - és a cikkek - komplex feldolgozásáról (kijelölésük, harmadik helyezett lett.
digitalizálásuk, repertorizálásuk) beszélt. Vázolta milyen Majorné Bodor Ilona, az Eötvös József  Főiskola 
módon, milyen nehézségeket leküzdve próbálták a könyvtárának igazgatója a 2010. évi bajai vándorgyűlés 
rekordokat beilleszteni, betölteni a meglévő rendszerbe házigazdájaként az elmúlt egy év tanulságait foglalta össze. 
(DEA). Szabolcsiné Orosz Hajnalka a Tudásközpont egyik 
Az OSZK müncheni állományrészének rekatalogizálása házigazdájaként mondott köszönetet mindenért és 
körülbelül egy éve folyik. A müncheni szakrendszer mai emlékeztetett arra,hogy a könyvtárnak rugalmasnak, 

színvonalasnak, változáskövetőnek kell lennie. A szemmel és korában is (1869-1930) igen bonyolult válfaja 
vándorbotot átnyújtotta Győr képviseletének és felkötötte volt a katalogizálásnak. Sajnos csak ízelítőt kaptunk az 
rá Pécs szalagját.autopszián alapuló feldolgozás nehézségeiről és 

érdekességeiből. A második nap este hagyományos baráti találkozóra 
várták ismét a résztvevőket, akik látvány-grillparti, Délutáni programként került sor az Informatikus-könyvtáros 
bordalok, zene, tánc mellett szórakoztak hajnali kettőig.hallgatói workshopra informatikus könyvtáros képzés és 

munkaerőpiaci kérdésekben, a könyvtárostanárok és 
könyvtárpedagógusok lehetőségeit, valamint az új 

Július 16., a harmadik napkihívásokat vizsgálva. Sajnos, az előadások nagy része itt 
elmaradt.  Szombaton már csak fakultatív programokkal 

kedveskedtek a vendéglátók: kirándulás a bikali 
Késő délután a záró plenáris ülésen Bakos Klára elnök 

élménybirtokra, Orfűre, a Siklósi várba (délutáni 
foglalta össze annak a komoly szervező- és szakmai 

strandolással), Villányba bort kóstolni, de volt lehetőség 
munkának, a sok színvonalas előadásnak és programnak a 

drávai hajózásra is. Többen csak egy utolsó pécsi 
hozadékait, amely mögöttünk állt: egy megállapodási 

városnézésre (Dottoval) vállalkoztunk, melynek fő 
szerződés, a különböző szinteken együtt gondolkodás, 

látványossága a Zsolnay Múzeum és Zsolnay negyed 
tapasztalatok. Arra kérte a hétszáz résztvevőt: „Ne húzzon 

megtekintése volt. 
szét ez a szakma! Egységben, és soha ne felskiccelve vessük oda” 
eredményeinket, gondolatainkat!

ÖsszegzésFehér Miklós, az MKE főtitkára pótlólag gratulált a távol 
Pécs minden tekintetben pompás helyszín volt. A maradt Toldy Gyuláné (Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei 
vélemények megoszlanak ugyan a Tudásközpont által könyvtáros) MKE 
nyújtott esztétikai élményekről, a menükínálatról, mindezt Emlékérméhez, majd 
feledtetni tudta a pécsi kollégák hozzáállása, segítő- és élve a nagy szakmai 
problémamegoldó készsége. nyilvánossággal, az 

MKE tavasszal meg- Az előadások között látszólag több kevésbé beszédes cím 
j e l e n t  j u b i l e u m i  akadt, és volt szekció, amelynek programja hamar kifulladt. 
évkönyvét méltató Mégis profitálhattunk a vándorgyűlés alatt: szakmai 
néhány szó után, a feltöltődést nyújtott, továbbgondolkodásra sarkallt a 
kötet közreműkö- könyvtárak jövőjéről, megoldásokat kínált, ötleteket adott, 
dőinek Bakos Klára nem utolsó sorban pedig megismerhettük a kollégákat, volt 

„Ünnepi Emléklap”-ot adott át. alakalom beszélgetni, ismerkedni. 

A hosszú névsort követően az egyes szekciók és az A vándorgyűlésről folyamatos volt az online közvetítés. 
elnökség ajánlásait olvasták fel, értékelték a vándorgyűlés Részben visszanézhető és visszahallgatható a 
ideje alatt indított játékokat: Márku Mónika (JAMK) az http://vandorgyules.tudaskozpont-pecs.hu webhelyről. 
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Komárom-Esztergom megyében évről évre nagyobb a Várhatóan a 2012. évi. 44. vándorgyűlés a helyszín 
részvételi kedv. A pécsi vándorgyűlésen huszonegy közelsége miatt olyanokat is utazásra késztet, akik eddig 
jelentkezőből tizennyolcan voltunk jelen. Többségében a „nehezebben mozdultak”. A győriek azzal invitáltak, hogy 
megyei könyvtár munkatársai, de a tatai, a tatabányai és a Győr a „találkozások városa”. Hát találkozzunk ott ismét 
komáromi városi könyvtárból, valamint a Kempelen Farkas egy év múlva!
Ügyviteli Alapítványi Középiskola és Kollégium Kissné Anda Klára, MKE KEMSZ titkár (Tatabánya) 
könyvtárából is jöttek kollégák. 

Egyesületi élet

17



Könyvtárképek, gyűjtemények Európa kulturális 8-tól este 8-ig. Az egyes szinteken a közgyűjteményi és az 
fővárosából egyetemi könyvtárosok 50-50 %-ban látják el a kölcsönző 

A Dél-Dunántúli Regio- és tájékoztató szolgálatot, a háttérmunkák területén 
nális Központ és Tudás- pro f i l j uknak  meg fe l e l ően  o sz to t t ák  s z é t  a  
központ az országban munkafolyamatokat (pl. a feldolgozás a közgyűjteményi 
egyedüli módon oldotta meg könyvtárosoké).
a három fenntartó irányítása A négy szinten látogatható könyvtáron (benne Európai 
alá tartozó könyvtárak Dokumentációs  Központ ,  Csorba Győző-
(Csorba Győző Megyei- emlékszoba, Vas István Gyűjtemény) kívül további 
Városi Könyvtár és a három szint könyvesboltnak, konferenciateremnek, 

Városi Könyvtár gyermekrészlege, a PTE Egyetemi büfének/étkezőhelyiségnek, raktáraknak ad helyet. 
Könyvtár Központi Könyvtár, valamint a Benedek Hasznos és követendő példa lehet az 1. szinten 
Ferenc Jogi és Közgazdaságtudományi Szakkönyvtár) „berendezkedett” KÖSZI (a PTE Oktatási Igazgatóság 
integrációját és szolgáltatási koncepcióját. Központi Hallgatói Szolgáltató Irodája) komplex 
A közös érdekeket éppúgy igyekeztek szem előtt tartani, tanácsadói és szolgáltató rendszere, amely a kihelyezett 
mint az egy épületbe költöző különböző típusú számítógépeken ingyenesen segíti a diákokat (összegyete-
könyvtárakét. Egységes szolgáltatást nyújtanak azonos mi szinten, karoktól függetlenül) a beilleszkedési 
könyvtárhasználati szabályzat alapján, gyűjteményeiket nehézségeken keresztül az egészséges életvitelen és sikeres 
egybeolvasztották a többes példányok selejtezésével, tanulmányokhoz szükséges háttérfeltételeken át a 
egységesítették a jelzeteket, a tulajdonjog csak a munkába állást segítő tanácsadással, állásadatbázissal.
tulajdonbélyegzőkből derül ki. Az így rendelkezésre álló A helytakarékosság miatt sokak által bírált, de gyönyörű – 
dokumentumok egy beiratkozással kölcsönözhetőek az 1. szinttől a 4. szintig ívelő -, kiváló 
önállóan (öt-hat könyv egy gombnyomásra) vagy akusztikájú „kaptár”,  amelyet 
könyvtáros által. (Sőt, a tagság a kari könyvtárakban is hatvanezer Zsolnay-kerámiahárom-
kölcsönzésre jogosít, csak a statisztika miatt az adott kari szög borít szimbolizálva a földtől az 
könyvtárban külön regisztrációs számot kapnak az égig érő rétegeket. Az egyes szintek 
olvasók.) A dokumentumokat RFID matricákkal felől ez már „búbos kemence” 
(példányonként a vonalkódhoz hozzárendelt egyedi látványát nyújtja, amelyhez körkörös 
azonosítókkal) látták el, ahogy az olvasójegyeket is. belső ívek idomulnak, megnehezítve a 

könyvtári  funkciókat.  A nem Utóbbiak - mint a bankkártyák - pénzzel is feltölthetők, így 
mindennapi belsőépítészeti megoldá-az olvasók pl. maguk fénymásolhatnak épületen belül.
sok miatt minden sarkot, teret, Az épületben mégis elkülönülnek a különböző könyvtárak 
szegélyt igyekeztek az önálló és gyűjteményei, a jelzetek szintenként más színűek, azonos 
csoportos munka igényeihez alakítani. Így hatszázharminc szinten kínálva az adott tudományokhoz tartozó 
ülőhely és négyszáz számítógép áll rendelkezésre.könyveket, folyóiratokat és adathordozókat. A jogi, 
A fő célkitűzés, miszerint az olvasó egy egységes közgazdasági és üzleti tudomány jellegű irodalom a két kari 
könyvtárat lásson csupán, megvalósult.könyvtár miatt pl. a 3. szinten helyezkedik el. És hogy itt 
A Tudásközpont parkolójába kiállított könyvtárbuszt 2010. sem minden fenékig tejfel, mutatja, hogy a gyermekek 
december 6-án avatták fel. Az Európai Unió támogatásával, birodalma - a zenei- és kottagyűjteménnyel egyetemben - a 
az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszíro-4. szintre került. 
zásával megvalósult projektben a kistelepülések hátrányos Az integrált könyvtár mintegy egymillió dokumentummal 
helyzetű lakosainak könyvtári ellátására fejlesztették ki. A rendelkezik, (körülbelül fele-fele arányban az adott 
már meglévő és működő könyvtárbuszokat megszemlélve, könyvtárak állománya), ennek kb. 40 %-a van 
tanulmányozva (Svájc, Szlovákia stb., Magyarországon szabadpolcon. A hét minden napján szolgáltatnak reggel
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csak Cegléden működik) saját tervezés eredményeképpen A Pekár Mihály Orvosi és 
készítette el a kivitelező a Csorba Győző Megyei-Városi Élettudományi Szak-
Könyvtár számára. A könyvtár Baranya megye kilenc könyvtár elődje az 1918-ban 
kistérségében száznegyven településen működtet alapított pozsonyi Erzsébet 
mozgókönyvtári szolgáltatást. A könyvtárbusz azoknak az Tudományeg yetemen  
aprófalvaknak nyújt lehetőséget dokumentumkölcsönzés- működött ,  a  je len leg i  
re (könyvtárközire is), böngészésre, internetezésre, szakkönyvtárat névadója 
közhasznú információk, adatbázisok elérésére, szorgalmazására 1926-ban 
gyermekfoglalkozásokra, interaktív órákra, tanfolyamokra, alapították. A könyvtár három emeleten helyezkedik el, 
irodalmi/kulturális programokra vagy akár filmvetítésre, amelyből két szinten vehetik igénybe szolgáltatásait az 

egyetemi hallgatók, oktatók és kutatók. Felújítási amelyek lakossága sok helyütt mindössze 50-60 fő vagy 
munkálatok után 2010 novemberében adták át a 20-30 éve nem működik könyvtáruk, a munkanélküliség 
könyvtárhelyiségeket, de az örömbe sajnos itt is üröm pedig óriási arányú. 
vegyült: a polcok sok helyütt üresek, mert a födémek A könyvtárbusz 
teherbírása még kivizsgálás alatt van. A harmadik szintre huszonnyolc te-
tervezett számítógépes előadóterem/oktatószoba sem lepülést lát el ,  
valósulhatott meg. állománya nyolc-
A szakkönyvtár nem csak helyben szolgáltat. Itt történik a ezer darab (hatezer 
központi beszerzés, a dokumentum-feldolgozás, a c ím)  ame l ybő l  
könyvtárközi kölcsönzés, de mintegy 73 klinikai könyvtár négyezer (köztük 
letéti ellátását is végzi. A friss dokumentumokat hor vát ,  német ,  
(folyóiratokat is) egy hétig helyben használhatják az cigány, roma, beás 
érdeklődők, mielőtt szétosztásra kerülnének az stb. nemzetiségi) 
intézmények között. Az állományban természetesen dokumentummal, 
megtalálhatók a tudományterület kézikönyvei, huszonkilenc folyóirattal indul útnak hétköznap
szakkönyvei, öt-hat példányban a tankönyvek, hazai és és hétvégén is. A hetente váltott menetrend biztosítja, hogy 
külföldi folyóiratok, elérhetők az online „orvosi” ugyanott délelőtti és délutáni kölcsönzésre is lehetőséget 
adatbázisok (Medline, MOB). adjanak. A sofőrön kívül a hét fős hálózati osztály
A szakkönyvtár nyilvános, a hallgatókon, oktatókon és két munkatársa felváltva látja el a szolgálatot. Naponta 
kutatókon kívül bárki beiratkozhat, de az ismeretszerzési három faluban előre kiírt menetrend szerint másfél-
szándék mélysége miatt sokszor indokolt átirányítani az másfél órát állnak rendelkezésre. Köztes időben 
olvasókat inkább a Tudásközpontba. településenként egy kontaktszemély (helyi lakos) vállalja a 
Itt sem zárnak korán, vizsgaidőszakban hétvégén is este „kívánságok”, kérések közvetítését, dokumentumok 
kilencig szolgáltatnak. „Nyitottságukat” igyekeznek ilyen begyűjtését, ha az olvasó akadályoztatva lenne az adott 
módon is megmutatni.időben.

A Klimo Könyvtárat, mint Pécsi A könyvtárbusz elmúlt fél évének statisztikája: az állomány 
Püspöki Könyvtárat Klimo György, a 60 %-a kicserélődött, háromezer-ötszáz érdeklődő, közel 
pécsi egyházmegye püspöke alapította hétszáz beiratkozott olvasó, akiknek 60 %-a nem volt 
1747-ben a püspöki palotához épített előtte könyvtártag, 54 %-uk 16 és 60 év közötti, 43 %-
szárnyban. Bővítésekor 1774-ben uknak csak általános iskolai végzettsége van, 71 %-uk nő. 
nyilvánossá tette, az ekkor megfogal-Nem az internet lehetősége miatt látogatják a buszt. 
mazódott első könyvtárhasználati Vágynak az élmény, a könyv után, a busznak 
szabályzatban foglaltak örökérvé-közösségteremtő ereje van, a könyvtáros a legtágabb 
nyűek. értelemben tanácsadó személy számukra.
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A gyarapítás kezdetben tervszerűen, az egyetem minden A Klimo Könyvtár és Levéltár az érdeklődők
fakultására, a régi és a modern irodalomra kiterjedően,  - és elsősorban a kutatók - számára nyitott.
ügynökök útján történt, később a püspökök saját érdek- A PTE Egyetemi Könyvtár jogelődjeként tekintenek rá, a 
lődése szerint, illetve hagyatékokból és ajándékokból könyvek tulajdonjoga ma is a püspökségé. A könyvtári 
gyarapodott. Ma jellemzően 18-19. századi gyűjteménye a személyzet többségében muzeológus könyvtári 
felekezetektől független kanonoki gyűjteményekkel szakképesítésű, de ők látják el az idegenforgalmi 
egészül ki. Ugyanakkor több kéziratos dokumentum, városvezetéseket is. 
kódex, 15. századi ősnyomtatvány, 16. századi antikva és A Klimo Könyvtár épületének földszintjén működik az 
1711 előtti régi magyar nyomtatványok találhatók benne, Egyetemtörténeti Gyűjtemény, amely 1992-ben alakult, 
a legértékesebbeket a püspöki palota kincstárában őrzik. 2004 óta tartozik a PTE Egyetemi Könyvtár szervezeti 
A csillagvizsgáló kabinet emléke egy 1707-ben készült föld- egységébe. A kezdetek 1367-ig, Nagy Lajos király 
és éggömb, valamint ásvány-és éremgyűjteménye is egyetemalapításáig vezetnek vissza. Az orvoskari múzeum 
jelentős volt. külön épületben található, de nem kapott még működési 
A Klimo Könyvtár 1832-ben, már Szepesy Ignác engedélyt. 
püspöksége alatt került jelenlegi helyére. Akár óvodások, akár iskolások látogatnak ide, interaktív 
A gyönyörű, rokokó oromdíszítésű állványokon három módon, elforgatható táblák felirataiból, talpuk alatt 
szobában találhatók a kötetek és a levéltár darabjai. Külön felvillanó képekből ismerhetik meg a kezdeti 
szobában kaptak helyet a barna bőrbe kötött és az létesítményeket, választ kaphatnak rá milyen volt a 
aranyozott gerincű kötetek, egy másikban helyezték el a tanterem, viseltek-e akkor fegyvereket. 
fehér hártyába, disznóbőrbe vagy egyszerű papírba Egy reneszánsz studiolo hangulatát próbálja visszaadni a 
kötötteket, míg Szepesy Ignác zömében reformkori következő terem. A tablók 
könyvei szintén külön helyiségben láthatók. végigvezetnek a középkori 
Elrendezésükben a kötéstípus mellett a nagyságot vették egyetemtípusokon, a hét 
alapul: lent a nagyalakú, felfelé haladva egyre kisebb szabad művészet, a négy 
könyvekért nyúlhatunk, de a sorozatok egyben maradtak. egyetemi fakultás jellemzőin, a 
A raktári rendre előbb nagybetűket, majd duplázott 18. századi felsőoktatás- és 
nagybetűket és kisbetűket alkalmaztak, adott esetben római nyomdászattörténeten. A PTE 
számokkal kiegészítve. Témánként különböző színű és jogelőd-intézményeinek 
jelzeteket kaptak. Érdekességként belelapozhattunk a története 1950-től követhető nyomon: filmrészletek, 
három kézzel írott kötetkatalógusba, amely szépirodalomra képek, tárgyak nyújtanak betekintést minden kar életébe. 
és témánként bontva igyekezett feltárni a gyűjteményt, Végül egy rektori szobában találjuk magunkat, ahol szintén 
egyben teljes címleírást is adva. filmekbe bepillantva és hangdokumentumokba 
A könyvtár legbelső, szűk, galériás helyiségében őrzik az belehallgatva tudhatunk meg többet a pécsi egyetemről. 
országgyűlési jegyzőkönyveket, értesítőket és naplókat. (A Több professzor bútordarabja - pl. Szentágothai János 
2009-ben, Soós Péter rendezte Géniusz című tv- íróasztala - vagy a 2008-ig használt dékáni és rektori láncok 
sorozatban ez volt András - Alföldi Róbert - idézik fel a hangulatot. 
dolgozószobája.) Mindez csupán néhány intézmény az MKE 43. 
A városban számos nyomda alapult és működött, az elsők Vándorgyűlésének helyet adó Pécs városából, melyeket 
között Koller Józsefé, aki Szalágyi Istvánnal első könyv- volt alkalmam a szakmai programok mellett megtekinteni. 
tárosa volt a Klimo Könyvtárnak. A könyvtárban nyomdá- Mások bizonyára más könyvtárakat és intézményeket is 
szattechnikai kiállítás tekinthető meg, ahogy a több 18-19. megnéztek vagy néznének meg. Nos, aki teheti, látogasson 
századi nyomdász műhelyéből kikerült és kiállított köny- el Pécsre!
vekben is gyönyörködni lehet. Az 1834-ben alapított Lyce- Kissné Anda Klára (JAMK Tatabánya)
um Nyomda különféle jogutódlásokkal ma is működik.
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A  194/2000.  (XI .  24 . )  Kor m.  r ende l e t  a  muz eá l i s  in t ézmények lá t oga t ó i t  meg i l l e t ő  ked v ezményekrő l  
(http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0000194.KOR) 2. § (1) bekezdésének "e" pontja, majd az Oktatási és 
Kulturális Közlöny 2009. évi 18. számában (p. 2664?2665.) megjelent Az OKM Tájékoztatója a muzeális intézmények díjmentes 
látogatását biztosító igazolásokról (http://www.kozlonykiado.hu/kozlonyok/Kozlonyok/32/PDF/2009/18.pdf) eddig lehetővé 
tette, hogy az 1997. évi CXL. törvény hatálya alá tartozó intézmények szakmai munkakörökben foglalkoztatott dolgozói 
díjmentesen látogathassák a muzeális intézményeket. A 2009-ig évről évre meghosszabbított érvényességű múzeumi 
belépőinket  -  nem kis munkával és bosszússággal  -  két éve le kellett cserélni, szigorú számadású nyomtatványokként azokkal 
el kellett számolni a Könyvtári Intézetnek. Szép, új kártyáink négy éves időtartamra voltak érvényesíthetők. 
Még félidőben sem vagyunk, máris itt az új kormányrendelet. Hónapok óta hallani, olvasni, hogy kedvezményünk veszélyben 
van, a készülő új rendelet már nem terjed ki a közművelődési és a közgyűjteményi dolgozók körére. A Magyar Könyvtárosok 
Egyesülete legnagyobb érdekvédelmi szakmai szervezetünkként felemelte hangját és egyeztetett a minisztériummal, hogy 
megvédje ezt az ingyenes lehetőséget. Bár nem maradéktalanul, de sikerült! 
A Magyar Közlöny 2011. évi 84. számában (július 18.) megjelent A Kormány 132/2011. (VII. 18.) Korm. rendelete a muzeális 
intézmények látogatóit megi l lető kedvezményekről szóló 194/2000. (XI. 24.) Korm. r endelet módosításáról 
(http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/mk11084.pdf), amely 2011. július 26-án lép hatályba. Ennek 1. § (1) 
bek. „e” pontja alapján „díjtalanul látogathatja a muzeális intézmények állandó és időszaki kiállításait az Európai Gazdasági Térségről szóló 
megállapodásban részes állam állampolgára (a továbbiakban: EGT-állampolgár), amennyiben: …legalább 400 fős taglétszámmal rendelkező, 
országos hatáskörű közgyűjteményi szakmai szervezet tagja”. A minisztérium július 22-én közzétett tájékoztatása szerint a Magyar 
Könyvtárosok Egyesülete megfelel a kritériumnak, azaz az MKE tagjai jogosultak a kedvezményre. A jogosultságot 
érvényes tagkártyával lehet igazolni. A barna színű múzeumi belépők 2011. december 31-éig maradtak érvényben.
A „Katalist”-en máris felvetődött a kérdés, hogy a testületi tagok dolgozóit is megilleti-e vajon a kedvezmény? A válasz: nem. Az 
MKE alapszabálya ugyanis egyértelműen fogalmaz:  az 5. § „g” pontja kimondja, hogy „A testületi tagok munkatársait, egyéni tagjait 
csak akkor illetik meg az MKE egyéni tagjainak jogai és terhelik kötelezettségei, ha egyénileg tagjai az egyesületnek.” (http://mke.info.hu/wp-
content/uploads/2011/04/MKE_Alapszabaly.pdf)
Lehet, hogy a rendelkezésnek köszönhetően megnő a taglétszámunk …?

Kissné Anda Klára, MKE KEMSZ titkár (Tatabánya)

A muzeális intézmények látogatóit megillető kedvezményekről
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