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Eltérő társadalmi csoportok a 
könyvtárban 

KISSNEANDA KLÁRA 

Ezzel a címmel tartott előadást a József Attila 
Megyei és Városi Könyvtárban Szabó Márton az 
október 7-én megnyitott 42. könyvtári hét 
korreferátumait követően. Az MKE megyei 
szervezete felkérésére az Artemisszió Alapítvány 
munkatársa arra mutatott rá, hogy az eltérő 
társadalmi csoportok hogyan jelennek meg a 
könyvtárakban. A tervekkel ellentétben ez nem 
kizárólag a romákat ölelte fel, hanem minden 
könyvtárhasználóra, látogatóra kiterjedő 
vizsgálatot jelentett. Az interaktív előadáson 
közösen gondoltuk át, mit szimbolizálhat a 
könyvtár intézménye, milyen helynek képzeljük 
el a bennük megjelenő emberek vegyes 
közösségét, mihez hasonlíthatjuk 
intézményeinket? Érdekes asszociációk 
születtek: virágoskert, forrás, tipi (akol), internet 
(mivel a lehetőségek kiaknázásához egy 
tudásminimum szükséges), kultúrák és korok 
találkozása, kávézó (mint átmeneti térés a 
funkciók találkozása), kincsesbánya. 

Az előadó ezek után - az időközben 
megcsappant létszámú - hallgatóságot 
csoportokra bontva három kérdés megvitatását 
adta feladatul. Mender Tiborné (OIK, 
főigazgató) vezetésével az első csapat arra 
keresett választ, hogy mennyire tükrözi a 
könyvtár a társadalmi környezetet? Milyen 
társadalmi csoportok hiányoznak vagy 
alulreprezentáltak a könyvtárainkban? Takács 
Anna (JAMVK, nyugdíjas) foglalta össze a 
többiek számára, hogy melyek a legnagyobb 
kommunikációs nehézségek a látogatókkal? 
Dollmayer Bea (MZSVK, könyvtáros) a csoport 
azon véleményt tolmácsolta, hogy egy alacsony 
státusú gyerek vajon mennyire érezheti 
sajátjának a könyvtárat és miért? 

A kérdésekről több szempontú és - úgy 
gondolom, mindegyikünk számára - egyértelmű 
válaszok születtek, mégsem volt hiábavaló így 

átgondolni a könyvtárak szerepét és a használói 
rétegeket, hiszen sokszor éppen az evidencia 
feledteti a fontos dolgokat. 
A különböző kulturális, etnikai, társadalmi és 
hátrányos helyzetű csoportokkal kapcsolatos 
kérdésekben az Artemisszió Alapítvány 
(http://www.artemisszio.hu/) képzési anyagokat, 
programokat kínál, módszertan kifejlesztésében 
segít, konferenciákat és tanfolyamokat szervez 
felkérésre is. A Falak helyett szavak című 
kiállításanyagot - akár hozzá szervezett 
tanfolyammal - ajánlom a kollégák szíves 
figyelmébe! Egy értékes szál, amely a jövő 
könyvtári stratégiája szempontjából sem 
mellékes a könyvtárak számára… 

Fotó: Török Csaba. 
F o r r á s : wwwjamk.hu/galeria/index.php?/category/70/start-15 

Elektronikus könyv, könyvtár és 
kommunikáció: regionális 
konferencia Győrben 

KISSNEANDA KLÁRA 

A Kisalföldi Könyvtárosok és Könyvtárak 
Egyesülete szakmai napján a megyei szervezet 
több tagja is részt vett október 8-án Győrben. Az 
E-könyvtár, e-könyv, e-kommunikáció címmel 
NKA támogatást élvező konferencia a Dr. 
Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér 
Központi Könyvtárának Klubjában zajlott egytől 
egyig nagyon jó előadókkal és figyelmet 
fenntartó előadásokkal. 
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Moldován István (OSZK E-szolgáltatási 
Igazgatóság E-könyvtári Szolgáltatások 
Osztálya, osztályvezető) az e-könyvek 
gyarapításáról és szolgáltatásáról beszélt. A 
MEK, mint egy hagyományos könyvtár 
elektronikus változata (és nem digitális 
könyvtár!) 1994-ben már megfogalmazta az 
alapdokumentumokat, 1997-ben ajánlást, 2002-
be gyűjtőköri leírást készített. Olyan magyar, 
alapvetően szöveges, könyv jellegű anyagok 
számítógépes formában való szabad terjesztését 
vagy szolgáltatását jelentette, amelyek 
digitálisan keletkeztek. A MEK 1999-től az 
OSZK részeként tartalomszolgáltatást jelentett, a 
kötelespéldány rendelet (1998) csak fél 
mondatban utalt az elektronikus formában 
gyűjtendő dokumentumokra. 2007-től az OSZK 
Digitális Könyvtár létrejöttével már fogad és 
korlátozottan szolgáltat is. A beszolgáltatott e-
könyvek és a saját digitalizált állománya 
(másolatok, megrendelések, projektek, szerzői 
kéziratok stb.) beszolgáltatott és önkéntes formát 
is takar. Forrásai honlapok, intézmények (pl. 
egyetemek), kutatások, civil szervezetek, kiadók, 
cégek, szerzők, magánemberek stb. A 
digitalizálás költsége többnyire maga a szerzői 
jogi engedély. 

2013-tól a MEK önálló ISBN-nel kiadóként is 
működik. Keresik az online gyarapítható 
anyagokat, a felhasználási engedélyeket és az 
archiválási dokumentumokat irattárban őrzik. A 
szolgáltatás önálló adatbázisból, saját metaadat 
készítéssel (Dublin Core, HUNMARC, 
MARC21) és fejlesztéssel (My, SQL, PhP), 
szabad forrású eszközökkel történik, az export 
pedig (napi frissítés!) többféle formátumban is 
lehetséges. Szolgáltat akadálymentes felületen, 
gépi felolvasással, mobil interface-en és külső 
partnerek fejlesztéseként mobil klienseken 
(Windows Phone, iPad, iPhone, Android) is. 

Figyelemre érdemes a 2013-tól működő MEK-
EPA-DKA közös kereső 
(http://mek.oszk.hu/kozoskereso/), amelynek 
üzembiztos működését a több helyen (pl. 
Szlovákia) tükörszerverek biztosítják. 

Dr. Kerekes Pál (informatikai szakíró, egyetemi 
tanár), az E-book kalauz című könyv szerzője 
arra hívta fel a figyelmet, hogy vannak 
dokumentumok, amelyeknek a tartalomjegyzéke 
ér sokat a rendszerbe foglalt információk miatt. 
Egy e-könyv esetében a szöveg és a tartalom 

fontos, nincs még bibliofil jellege, nem 
ajándékozható, de olvashatom táblagépen, PC-n, 
okos telefonon, e-könyv olvasón. Nem az 
eszközt jelenti, hanem a tartalmat az eszközön. 
Már vizionált, hogy mindennek, aminek felülete 
van, olvashatunk e-könyvet (intelligens 
háztartási gépek). Ahogy a könyv halálát 
megjósolták a televízió, majd a számítógépek 
megjelenésével, úgy az e-könyv sem fog 
változtatni státuszán, viszont a bibliofília új 
elemeire figyelhetünk fel már most: 
könyvborítók gyűjteménye, könyv tárgyú fotók, 
a könyvbútorok reneszánszukat élik, a 
könyvkötések újszerű sokfélesége (pl. 
plexiborító) vagy a borítón feltüntetett QR kód 
és a megváltoztatható tartalom elérhetősége. Új 
téma például a könyv erotikával megjelenítve 
(milyen öltözékben, testtartással olvassunk?), 
böngésszünk csak kedvünkre a 
http://www.bookpatrol.net/ oldalán! 

Egyre elterjedtebb a Self Publishing, vagyis a 
szerző egy személyben a marketinges, a kiadó, a 
terjesztő, ő maga tölti fel a művét (formailag 
napló, vadászélmények, versek, blogok, 
weblapok stb.) 

Egy e-könyvet letöltve már a magunkénak 
érezhetjük a művet, de technicista szemlélet kell 
hozzá, még furcsa. Előnye a gyorsaság, a 
variálhatóság, az információs utak lerövidítése. 
Hátránya a nyelvi és tartalmi kontroll hiánya, 
egyes témák túlsúlyossá válása, plagizálás, 
globalitás. A könyvtáros szempontjából az e-
könyvek olcsók, a Self Publishing kiadások 
vezetik az eladási listákat, a professzionális 
szerzők is egyre inkább ezt preferálják. Hát miért 
ne foglalkozna e-könyvekkel épp a könyvtár?! 
Legyen eszköz a könyvtárban, hogy 
megmutathassuk! 

http://mek.oszk.hu/kozoskereso/
http://www.bookpatrol.net/


Csordás Attila, az eKönyv Magyarország Kft. 
ügyvezető igazgatója személyes élményeken 
keresztül igyekezett közel hozni hallgatóságához 
az e-könyveket és az eszközöket. Egy könyv 
terjedelmű digitális publikáció, amely szöveget 
és/vagy képeket tartalmaz az interneten vagy e-
könyv formában jelenleg jellemzően klasszikus 
szépirodalmi és csak kisebb részt 
ismeretterjesztő mű. Egy papíralapú könyv 
tulajdonságai (szépség, vizualitás, történet, 
antikvár és gyűjteményi jelleg, fizikai 
megjelenés sokszínűsége, illat, könnyebb belőlük 
tanulni stb.) nem vetekednek az elektronikus 
változattal, ez utóbbi nem jelent olvasási élményt 
sem. 
Viszont az elektronikus olvasás kényelmes, a 
választék már széles, interaktív is lehet, 
multimédia hordozható és környezetkímélő 
eszközön, előállításuk költséghatékony és 
anyagtakarékos. 
A piac változik: a papírkönyvek csökkenő 
példányszámban jelennek meg, gyorsabban 
kifutnak, és sokszor az ingyen letölthető e-
könyvek produkálják hozzájuk a legjobb 
reklámot (pl. John Scalzi regényei). Nem ritka, 
hogy a kiadók népszerű bloggereknek tesznek 
kiadási ajánlatot, így tűnt fel pl. Kiss Noémi 
Ikeranya című könyvével. Megnőtt a 
magánkiadások száma, az Egyesült Királyságban 
400 %-kal nőtt a Self Publishing. 
Mit hoz a jövő? Ma a vizuális kultúra jelentősége 
nagy, az olvasás csökkenése miatt megváltozhat 
a gondolkodásunk, a technikai fejlődés pedig 
tovább differenciálja majd a kultúrafogyasztói 
szokásainkat. 

Winkler Anna (üzletágvezető, X-Meditor Kft.) 
történeti szempontból közelítette meg a témát. 
Az e-papír és e-könyv létrejöttének oka - mint 
minden más esetben is - az igény megjelenése 
volt. A könyv nehéz, cipelni kell. Az e-könyv 
bárhol, bármilyen szituációban elővehető. Nincs 
nyomdaköltsége, már PDF-formátumban is 
megjelenhet, kisebb olvasótáború csoportoknak 

célszerűbb így hozzáférhetővé tenni, a fogadtatás 
alapján megítélhető a papíralapú kiadás sikere. 
Előnye az interaktivitás (kép, hang, zene) például 
folyóiratok esetén. Nem kell várni a művek 
megjelenésére, újrakiadásra, a legújabbakhoz is 
hozzájuthatunk. Egy interaktív könyv jó reklám 
a párhuzamosan megjelenő papírkiadásnak. 

A magyar piacon kb. 600 magyar „ingyen 
könyv” van, de a MEK Book tett már 
kezdetleges lépéseket ez irányba is. 
Az eszközöket tekintve a tendencia a kicsi és 
széthúzható, valamint vannak már laptopok, 
amelyeknek képernyője leszedve már tabletként 
is használható. 

A könyvtárak szempontjából az előadó az e-
könyvek olcsóságát emelte ki. 

Az előadásokat az e-book-olvasók bemutatója 
zárta. Az 1970-es években Michael S. Hart 
digitális projektjétől hosszú út vezetett az 
energiát nem fogyasztó kijelzőig, a napfényben 
is jól olvasható, háttérvilágítás nélküli, lapozható 
e-papírig. Az eBook kifejezést már 1998-ban 
használták. Az első e-ink technológiát alkalmazó 
e-book-olvasót 2004-ben gyártották. A DRM, 
vagyis a digitális jogkezelés szempontjából ma 
ADE (Adobe) kiterjesztésű és az azw (Amazon 
Kindle) dokumentumformátum elterjedt. 

A piacon az Amazon Kindle volt az első, amely 
elterjesztette a 6-9 hüvelyk átlóval, PRC és azw 
formátumba konvertál. Az Amazon Kindle 
Paperwith már kontrasztosabb, a világítás 
választható opció. A WayteQ xBook-60w 
megvételével 250 darab könyvhöz jutunk, az 
összes e-book formátumot támogatja, belső 
tárhelye 4GB-tól 32-ig bővíthető. 
A táblagépek közül bemutatott Samsung Galaxy 
Tab 2 androidos operációs rendszert alkalmaz, 
alkalmazástól függően több formátumot lehet 
rajta használni. A Google-Nexus-7 szinte minden 



formátumot támogat, androidos. Az Apple iPad 
saját fejlesztésű eszköze. 
Az e-könyv olvasókat és táblagépeket kézbe 
fogva, kipróbálva Raczenböck Kálmán, az R2-
Media Kft. vezetője még számtalan kérdést 
válaszolt meg készségesen. 

ÍM 

Hogy hogyan hozzuk be a könyvtárakba az e-
könyveket és az olvasásukra szolgáló 
eszközöket? Hogyan teremtsünk alkalmat a 
megismerésükre a kíváncsi könyvtárlátogatók 
számára? Hogyan gyarapítsuk e-könyvekkel az 
állományt, és kezdjünk rá szolgáltatást építeni? 
Mind-mind küszöbön álló kérdések. A jól 
felvázolt előnyök és hátrányok figyelembe 
vételével -minden pillanatnyi gazdasági 
nehézség ellenére - érdemes lenne belevágni 
halogatás nélkül. Köszönet a szervezőknek, hogy 
legalább a résztvevők kételyeit eloszlatták. 

Fotók: Simonné Horváth Éva. 

Forrás: 
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.24513199564 
0219.1073741870.160735030746583&type=3 

Egyesületi színházbérlet 

KISSNEANDA KLÁRA 

A Jászai Mari Színház következő bérletes 
előadása 2014. január 4-én szombaton 19.00 órai 
kezdettel Móricz Zsigmond Rokonok című 
darabja lesz. 
Az ünnepekre való tekintettel a bérletre már 
most, de legkésőbb 2013. december 20-áig lehet 
jelentkezni Kissné Anda kláránál 
(kissne.anda.klara@jamk.hu, Tel: 34/513-679). 
Egyedi igény esetén a jegyár 2500 forint. 
Bővebb információ: 
http://www.jaszaimariszinhaz.hu/hu/szinhaz/repe 
rtoar.html?eloadas id=6769 

Dalé Wasserman - Mitch Leigh - Joe 
Dánon 

JlGtaKholgJG "GÓBÉK 

Örkény István 

tóték 

JBOKOHOK 

zenes színmű 
Jászai Mari Színház nagyszínpad 

MÓMÍZ Zsigmond 

Rokonok 
Színmű 
\-::-,v Mari Színház nagyszínpad 

Tragikomédia 
Jászai Mari Színház nagyszínpad 

:V::y..;see Williams 

Avagy villamosa 
Színmű 
Jászai Mari Színház nagyszínpad 

Iván Kusan 

A balkáni kobra 
Jászai Mari Színház nagyszínpad 

Yasmina Reza 

Ai öldöklés istene 
komédia 
Jászai Mari Színház Kamarí izínház 

MKE Komárom-Esztergom Megyei Szervezete 

Beszámoló és jövő évi tervek az MKE 
Komárom-Esztergom Megyei 
Szervezet taggyűléséről 

KISSNÉ ANDA KLÁRA 

Néhány éve igény mutatkozott, hogy az októberi 
könyvtári hét nyitó eseményei között az 
egyesület is helyet foglaljon. Sajnos az 
aktualitások, a megfogyatkozott létszámmal 
működő könyvtárak saját programjai 
lehetetlenné teszik a nagyarányú részvételt, de 

csak hála és köszönet illeti azokat, akik október 
7-én megjelentek a Komárom-Esztergom megyei 
szervezet taggyűlésén. 
Nem csak a Szervezet, hanem az MKE 
Elnöksége és Tanácsa által végzett eddigi 
munkáról is hallhattak beszámolót tagjaink. 
A megyei feladatok között említésre került az 
időigényes adminisztráció kötelezettsége, a 
forrásszerzésre és támogatásra irányuló 
szervezeti marketing és PR tevékenység, a civil 
megmozdulásokon való részvétel, a kollégák 
munkájának elismerése érdekében tett lépések, a 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.24513199564
mailto:kissne.anda.klara@jamk.hu
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különböző díjak szakmai felterjesztései, a 
képviselet az MKE különböző 
munkabizottságaiban és ülésein és a 
társszervezetek tanfolyamain, programjain, a 
vándorgyűlésen való részvétel, az idei határ 
menti és hazai tapasztalatcsere látogatás, a 
színházlátogatás lehetősége, és végül a könyvtári 
hétre szervezett előadás. 
A hosszas felsorolás nem nélkülözte a 
negatívumokat sem. Az országosan ismert és 
elismert workshopok sajnos idén forráshiány 
miatt nem kerültek megrendezésre, nem 
készültek még el a szabályzatok, az 
igényfelmérő kérdőív és a nyugdíjasokat sem 
sikerült jobban bevonni a munkába. 

Az MKE vezetése és bizottságai sokirányú 
munkát végzett az év során. Az IKSZ-szel szoros 
együttműködésben készítette elő a 
rendeletmódosításokat, a könyvtári stratégiai 
tervet, képviseli a szakmai érdekvédelmet. 
Megszervezték a könyvfesztivált, jól sikerült az 
idei vándorgyűlés és nagy sikerű az „Alkotó 
könyvtáros” sorozat. Új kezdeményezésként a 
döntéshozó minisztereknek szerveznének be- és 
megmutató sorozatot. 

Bizottsági munka során kidolgozták a közös 
ügyviteli rendszert, az új Alapszabályt és 
Ügyrendet, a Fitz-díj szabályzatot, és még a 
„hungarikum törvény” megjelenése előtt felállt a 
könyvtárakat és szakmai szempontokat képviselő 
értéktár munkabizottság. 
A tanfolyam kivételével több projektre sikerült 
pályázati forrást találni, így újulhatott meg 
többek között az MKE honlapja és az arról 
elérhető új webmagazin. Ez utóbbi igyekszik 
kielégíteni minden információs igényt. 

A Szervezet külön napirendi pontban tárgyalta a 
szabályzatok pótlásával és a közös könyvelési 
rend elindításával járó feladatokat. Döntés 
született az alszámla feletti rendelkezés módjáról 
és jogosultjairól, az adószám visszaadásának 
nehézkességéről. 
Az új Alapszabály miatt módosításra szoruló 
szervezeti és működési szabályzatban 
részletesebb kidolgozást kívánnak a regisztrációs 
díjjal, a tisztségekkel és a választás rendjével 
kapcsolatosa kérdések. A hiányzó szabályzatokat 
is év végéig pótolni kell. 

A Szervezet pénzügyi helyzetéről elhangzott 
tájékoztatás szerint hozzávetőleg 220 ezer forint 
áll rendelkezésre, amelyből még a testületi tagok 
támogatása, a könyvtár heti előadás, útiköltségek 

és a könyvelői munkadíj vár kifizetésre. Az 
átalakulásra készülve a Szervezet már felbontotta 
lekötött betétjét. 

A 2014. évi munkaterv felvázolása során a már 
elhangzott, elmaradt feladatok kapnak prioritást. 
A bevált kirándulásokhoz helyszínt, a 
programokhoz témát kell találni. 
Megkerülhetetlen eseménye lesz a a következő 
évnek a szervezeti tisztújító taggyűlés, valamint 
a felvidéki kollégák számára szervezett hazai 
tapasztalatcsere. Ez utóbbi középpontjában a 
gyermekkönyvtári munka állna. Ehhez éppúgy 
forrást kell majd találni, mint a workshopokhoz. 
Alapító okirat, szervezeti önállóság nélkül 
hivatalosan pályázni nem lehet, az MKE-n 
keresztül a tagszervezetekkel osztozva vagy az 
adott célra támogatót keresve van csak esély 
pénzhez jutni. 

Év végéhez közeledve a tagok döntöttek a tagdíj 
részletfizetésének fenntartásáról is. A 2014. 
január 1-jétől érvényes minimum tagdíjak: 

- 5 000 Ft a munkavállalóknak. 
- 3 000 Ft a kedvezményezetteknek: 

nyugdíjasok, GYES-en lévők. Ez 
fizetendő új kategóriaként a 25 év alatti 
fiataloknak és a nagycsaládosoknak. 

- 20 000 Ft maradt a testületi tagdíj. 
- 1 000 Ft a társult szervezetek tagjainak 

(KTE, Csongrád Megyei Könyvtárosok 
Egyesülete, Kisalföldi Könyvtárosok és 
Könyvtárak Egyesülete). 

Ez utóbbi kivételével a tagdíj tartalmazza az 
MKE tagdíjat (minden kategóriából egységesen 
2 000 Ft) és a szervezeti regisztrációs díjat. Aki a 
Komárom-
Esztergom megyei szervezetbe csak második 
helyen regisztrál, annak az MKE tagdíjjal 
csökkentett díjat kell befizetnie. Az első részlet 
(2 000 Ft) befizetési határideje 2014. február 
10. 

Az elhangzott kérdésekben a vezetőség kéri a 
javaslatokat, ötleteket, a véleményformálást, 
valamint várja azok jelentkezését, akik hajlandók 
aktív részt vállalni a szabályzatok és a kérdőív 
megalkotásában. 

A jelentkezés és bármely kérdésben további 
információ a kissne.anda.klara@jamk.hu e-mail 
címen kérhető. 
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