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Az elmúlt évi elsõ számunkban közöltük az ODR 2002.

évi mûködését dokumentáló statisztikákat. Ismét lezárult ~ ~

egy év, és úgy gondoljuk, érdemes összehasonlítani az

akkori adatokat a mostaniakkal. ORSZÁGOS

Tanulságokkal szolgálhatnak, és erõsíthetik a rend- szer tagjainak, felhasználóinak elkötelezettségét. DOKUMENTUM-ELLATASI

(- A szerk.) RENDSZER

1. Forgalmi adatok .

Keresések 2003 '

Látogatás Keresési Hány Kérések

mûvelet helyrõl?

2002 2003

Január 6320 121672 1756 1 329,0 2077,0

Február 6817 144361 1739, 1 682,0 2910,0

Március 7769 168164 2073 ( 1 938,0 3 754,0

Április 7560 152739 2117 1 678,0 3 090,0

Május 7149 129140 1980 1 535,0 2 300,0

Június 5234 96371 1546 925,0 1 544,0

Július 4435 85135 1479 793,0 1 341,0

Augusztus 4109 77341 1377 951,0 1263,0

Szeptember 9351 215751 2715 2449,0 4 110,0

Október* 12679 375150 3817 3477,0 5323,0

November 12015 306949 3995 2742,0 4617,0

December 9066 221035 3135 1 640,0 2 977,0

ÖSSZESEN 92 504,0 2 093 808,0 -21 139,0 35 306,0

Havi átlag 7 708,7 174 484,0 -1 761,6 2 942,2

Napi átlag 253,4 5 736,5 -57,9 96,7

* Az új ODR-felület bevezetése 2003. október l-jétól
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2. Akiktól a legtöbbet kértek 2003-ban

Debreceni E etem E etemi és Nemzeti Kön vt.*
_Szegedi Tudományegyete_m Köz nti Kön vtára
Pécsi Tudomán ..' ..tára*

Fõvárosi Szabó
~omo yi-kön vtár, Sze
Eötvös Loránd Tudományegy. Egyetemi Kön vt.*
Miskolci Egyetem Központi Könyvtára
Tiszántúli Református Egyházkerületi
és D8 36 27 46 34 18 13
SO SI 29 44 61 38 22 19
K mét KEl O 31 73 46 7 II
M tára MKFK 9 6 4 I 3 5
S ** Sz10 16 20 26 26 10 8

Cs P4 13 15 10 II II 5
M Debrecen DIO 6 8 19 II 2' 2
B' BCSl 5 9 9 12 2 2
BerzsenYI anle önyvtar, rom a ey Szol 4 10 6 7 5 1
Országos Idegennyelvû Könyvtár B14 O O O O O O
Megyei és Városi Könyvtár, Kaposvár Kl 5 5 4 4

Pest Megyei Könyvtár, Szentendre
Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum

A táblázat folytatása:

Könyvtár

De. .Nemzeti Kön vt.*
Sze onti Könyvtára
PécSI u omanyegyetem ozponti Könyvtára*
Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár**

Somogyi-könyvtár, Szeged
Eötvös Loránd Tudományegy. Egyetemi Könyvt.*
Miskolci Egyetem Központi Könyvtára
Tiszántúli Református Egyházkerületi
és Kollé iumi Na kön vtár, Debrecen
So
K ét
M tára
S **

Cs
M ebrecen
B'
B O
Or O
MegyeI es arosl önyvtar, aposvar O
Pest Megyei Könyvtár, Szentendre O
Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum 1 1 25 12 3 51 4 O

* A könyvtár külijn kölcsönzõ gyûjtemén.veinek összevont adatai
** Az új ODR felület bevezeté.\'e 2003. október 1-tõl ,

~~--~~. ..'..-~;:=--=-:;.;
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3. A legtöbbet kérö könyvtárak (összesített adatok 2003-ban)

A könyvtár neve A könyvtár kódja 2003 Összes

(2001-2003)
Katona József Megyei Könyvtár (Kecskemér) Kel 806 1848

József Attila Könyvtár (Dunaújváros) DUV 18 893 1768

Megyei és Városi Könyvtár (Kaposvár) Kl 635 1548

Illyés Gyula Megyei Könyvtár (Szekszárd) ~ SZKl 766 1288

József Attila Megyei Könyvtár (Tatabánya) Tbl 390 1161

Verseghy Ferenc Megyei Könyvtár (Szolnok) SZLl 779 1125

Kresznerics Ferenc Könyvtár (Celldömölk) Cd 3 518 1117

József Attila Városi Könyvtár (Makó) Mal 773 1096

Miskolci Egyetem Központi Könyvtára Ml 423 1001

Nadányi Zoltán Mûvelõdési Központ
és Sinka István Könyvtár (Berettyóújfalu) BU8 650 989

Városi Könyvtár (Siófok) Si2 469 964

Madách Imre Városi Könyvtár (Balassagyarmat) BGY8 559 960

Szegedi Tudományegyetem Központi Könyvtára .SzI 222 938

Móricz Zsigmond Városi Könyvtár (Tata) TIl 335 905

Balassi Bálint Megyei Könyvtár (Salgótarján) STl. 415 900

Halis István Városi Könyvtár (Nagykanizsa) Nl 572 824

Városi Könyvtár és Múzeum (Ajka) AJ9 560 775

Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár (Székesfehérvár) SZFVl 525 758

Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár (Eger) El 298 704
Városi Könyvtár (Mezõkövesd) , MKV4 387 691

Kisfaludy Károly Megyei Könyvtár (Gy6r) GyI 106 669

Ipolyi Arnold Városi Könyvtár
és Helytörténeti Gyûjtemény (Törökszentmiklós) TM6 336 664

Berzsenyi Dániel F6iskola Könyvtára (Szombathely) SZ043 437 663

Berzsenyi Dániel Könyvtár (Szombathely) SZOI 428 661

Békés Megyei Könyvtár (Békéscsaba) Bcsl 336 642

Városi Könyvtár (Lenti) Lll 361 633

Eötvös József Fóískola Könyv- és Médiatár (Baja) BA20 358 629

Veszprémi Egyetemi Könyvtár VI 326 615

Justh Zsigmond Városi Könyvtár (Orosháza) Oh9 355 612

Pet6fi Sándor Városi Könyvtár (Kiskunfélegyháza) KFH8 303 598

Bartók Béla Mûve16dési Központ és Könyvtár (Sarkad) SR2 386 598

Városi Könyvtár (Nádudvar) NUDl 383 584

Városi Könyvtár és Információs Központ (Jászberény) JI 317 573

Eötvös Károly Megyei Könyvtár (Veszprém) V2 335 559
Skarica Máté Városi Könyvtár (Ráckeve) RAC2 * 537

Zrínyi nona Városi Könyvtár (Sárospatak) SP6 254 535

Pest Megyei Könyvtár (Szentendre) SZ E 1 225 526

Városi Könyvtár (Szentgotthárd) SZG6 227 525
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A könyvtár neve r C ö ~ A könyvtár kódja 2003 Összes

(2001-2003)
Méliusz Juhász Péter Könyvtár (Debrecen) D JO 305 512

(y,Vachott Sándor Városi Könyvtár (Gyöngyös) GYO14 * .506

Székesfehérvári Városi Könyvtár (Széna téri részleg) SZFV65S 298 500

Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár c Dl 297 498

Városi Könyvtár Kht. (Szentes) , SZS1 251 496

Városi Könyvtár (Balatonboglár) BB1 225 492

Hamvas Béla Városi Könyvtár és Internet Központ

(Százhalombatta) SZHB6 267 489

Ceglédi Városi Könyvtár C 16 * 488

Városi Könyvtár (Tiszafüred) TF4 275 473
\

Nyíregyházi Fõiskola Központi Könyvtár NY53 200 .; 463

Városi Csokonai Könyvtár (Karcag) , KR9 231 462

Csorba Gyõzõ Megyei Könyvtár (Pécs) P4 234 441

Gödöllõi Városi Könyvtár és Információs Központ G17 * 435

Szabó Károly Városi Könyvtár (Nagykõrös) NK6 129 434

Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár (Rétság) RS1 * 434

Városi Könyvtár (Vásárosnamény) VN5 * 420

Deák Ferenc Megyei Könyvtár (Zalaegerszeg) ZI 185 412

Derkovits Gyula Mûvelõdési Központ és
Városi Könyvtár (Tiszaújváros) TISZ4 * 387

Nagy Miklós Városi Könyvtár (Szeghalom) SZGH4 * 383

Városi Könyvtár (Biharkeresztes) BHK3 * 378

PTE BTK és TTK Könyvtár (Pécs) .p2 126 371

OSZK Könyvtárközi Kölcsönzés/belföldi B 1 129 358

Chemel Kálmán Városi Könyvtár (Kõszeg) KOSZEG 1 * 353

Móra Ferenc Mûvelõdési Ház és Könyvtár (Ruzsa) RUZSAl * 353

Csemegi Károly Könyvtár és Információs Központ .

(Csongrád) CS10 * 346

Pécsi Tudományegyetem Központi Könyvtára .Pl * 342

BorsodChem Rt. Mûszaki Könyvtár (Kazincbarcika) KB 1 * 328

Teleki László Városi Könyvtár és Mûvelõdési Központ
(Pásztó) PT8 * 326

Ady Endre Városi Könyvtár (Baja) BAl 95 323

Városi Könyvtár (Kiskunhalas) KHI * 322

Somogyi-könyvtár (Szeged) SZ4 * 317

Városi Könyvtár és Mûvelõdési Ház (Tisza1ök) TL4 * 315
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A könyvtár neve A könyvtár kódja 2003 Osszes

(2001-2003)
Budakeszi Könyvtár és Információs Szolgálat BKE3 .* 312

Móricz Zsigmond Mûvelõdési Ház és Könyvtár
(Fehérgyarmat) FH4 * 311

;~

Kodolányi János Fõiskola Könyvtára SZFV88 172 305

* A 2003-as év kérésszámának kiszámítására nincs lehetõség, mert a könyvtár a 2002 évi statisztikában számszerû

adatokkal még nem szerepelt

2001 és 2003 közötti további kérések:
1-50 kérést adott fel az aDR-honlapon 154 könyvtár.
50-100 kérést adott fel az aDR-honlapon 41 könyvtár.
100-200 kérést adott fel az aDR-honlapon 48 könyvtár.
200-300 kérést adott fel az ODR-honlapon 24 könyvtár. ,.
(A részletesebb adatok megtekinthetõk: http://odr.lib.unideb.hu/odrstatl

4. Az ODR adatbázisban található 2 697 ezer állományadat
könyvtárankénti megoszlása (2004. jan. 5-ei adatok alapján)

A könyvtár neve Példányok
/ száma

Állatorvostudományi Egyetem Központi Könyvtára B 46 311

Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Katona József Megyei Könyvtára, Kecskemét Ke 1 16307

Balassi Bálint Könyvtár, Salgótarján St 1 3 031

Békés Megye Képviselõtestülete Megyei Könyvtára, Békéscsaba Bcs 1 7 080

Berzsenyi Dániel Könyvtár, Szombathely Szo 1 16 437

BME Országos Mûszaki Információs Központ és Könyvtár B 4+B II 2 893

Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár, Eger E 1 8 491

Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem Központi Könyvtár B 12 991

Csorba Gyõzõ Megyei Könyvtár, Pécs P 4 44 668

Deák Ferenc Megyei Könyvtár, Zalaegerszeg Z 1 9223

Debreceni Egyetem Agártudományi Centrum Könyvtára. D 4 280

Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár D I+DI08 355 507

Debreceni Egyetem, Orvos- és Egészségtudományi Centrum
Központi Kenézy Könyvtára D 2 20 673

Eötvös Károly Megyei Könyvtár, Veszprém V 2 12 351

Eötvös Loránd Tudományegyetem. Egyetemi Könyvtár B 2% 91 403

Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár B 10% 641 508

Gödöllõi Agrártudományi Egyetem Központi Könyvtára / GIl499

Méliusz Juhász Péter Könyvtár, Debrecen DIO 68 029

Haynal Imre Egészségtudományi Egyetem Központi Könyvtára B 858 263

Honvédelmi Minisztérium. Hadtörténeti Intézet és Múzeum.
Hadtörténeti Könyvtár B 419 266
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A könyvtár neve Példányok
száma

II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár, Miskolc M 2 10490

Illyés Gyula Megyei Könyvtár, Szekszárd Szk 1 7 431

Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem Központi Könyvtára, B 503 798

Kisfaludy Károly Megyei Könyvtár, Gyõr Gy 1 10 504

Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat József Attila Megyei Könyvtára,
Tatabánya Tb 1 12 024

Központi Statisztikai Hivatal. Könyvtár és Dokumentációs Szolgálat B 9 18

Liszt Ferenc Zenemûvészeti Egyetem Központi Könyvtára B 1088 57

Magyar Filmintézet Könyvtára B 560 277I
Magyar Iparmûvészeti Egyetem Könyvtára B 646 1 539

Magyar Képzõmûvészeti Egyetem Könyvtára B 653 -MKFK 35 086

Magyar Országgyûlés Könyvtára B 8 168

Magyar Testnevelési Egyetem Könyvtára B 1005 .975

Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára B 3 6 754L Megyei és Városi Könyvtár, Kaposvár K 1 13 759

" Miskolci Egyetem Központi Könyvtára M 1 69 882

I::~."' Móricz aigmond Megyei és Városi Könyvtár, Nyíregyháza "Ny l 1 499

'" " MTA Atommagkutató Intézete, Debrecen D30 7 609

Országos Egészségügyi Információs Intézet és Könyvtár B 6 800
Országos Idegennyelvû Könyvtár ' B 14 40 813

Országos Mezõgazdasági Könyvtár és Dokumentációs Központ B 5 4 135

Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum B 7 1 353

Országos Széchényi Könyvtár B 1 1 245

Pannon Agrártudományi Egyetem. Központi Könyvtár és Levéltár .Ksz 2 343

Pécsi Orvostudományi Egyetem Központi Könyvtára P 10 367

Pest Megyei Mûvelõdési Központ és Könyvtár, Szentendre' Ol.szept 5 373

lYrE Központi Könyvtára, Pécs P 1 % 277 729

Semmelweis Orvostudományi Egyetem Központi Könyvtára B 13 208

Somogyi-könyvtár, Szeged Sz 4 235 611

Soproni Egyetem Központi Könyvtára S 1 19 618

Szegedi Tudományegyetem Központi Könyvtára Sz 1 367 630

Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetem Központi Könyvtára Sz 2 O

Színház- és Filmmûvészeti Fõiskola Könyvtára B 978 860

SZTE, Juhász Gyula Tanárképzõ Fõiskola Könyvtára, Szeged SZI0% 81 436

Tiszántúli Református Egyházkerületi és Kollégiumi Nagykönyvtár,
Debrecen D8 + D9 166 020

Verseghy Ferenc Megyei Könyvtár, Szolnok SzI 1 3 524

Veszprémi Egyetem Központi Könyvtára VII366

Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár, Székesfehérvár Szfv 1 14 271

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem. Egyetemi Könyvtár B 1091 7 428
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Az elnökség ben a régi elnökök (balról): Magyari Béláné,
Toldi Gyuláné, Seregi István, a vendégek: dr, Bartos Éva,
Bakos Klára és a jelenlegi vezetõség: Zselinszky
Lászlóné, Kii.hmer Éva, Vadné Kokovai Zsuzsa, Orosz
János és Gosztonyi Enikõ

szervezet egy évvel ezelõtt (december 9-én) meg-
választott vezetõsége.

Bakos Klára, a Magyar Könyvtárosok Egye-
sülete elnöke az MKE aktuális helyzetérõl, célja-
iról és stratégiai elképzeléseiró1 tartott elõadást.
Elmondta, hogy napjainkban rendkívüli szerepe
van a társadalmi párbeszédnek, melybõl a civil
szervezeteknek is részt kell vállalniuk. Az Euró-
pai Unióba való belépés küszöbén különös jelen-
tõséggel bír mindez. Amikor a politikai és gazda-
sági kérdések ~ellett elsikkad a kultúra ügye, az
olyan civil szervezetekre, c-- ~
mint a Magyar Könyvtá- ~
rosok Egyesülete vár, .
hogy jelezzék a társada- ~
lomnak, létezik ez a szak- 1
ma. Az információs tár-
sadalom küszöbén egyre
fontosabb feladatok há-
rulnak a könyvtárakra,
hiszen az információs tár-
sadalom alapintézményei r
lettek. Alátámasztja ezt az i
IFLA kijelentése is, mely;
szerint a könyvtár az in- I
formációs társadalom szí- I

.....

1973. december 8-án megalakult a Magyar
Könyvtárosok Egyesülete Szabolcs-Szatmár-
Bereg Megyei Területi Szervezete, a szakmai te-
vékenység 1973-ban indult el. A létrejötte nap-
ján, harminc év elteltével, a Megyeháza díszter-
mében emlékezett vissza a megye könyvtárosai-
nak népes tábora az évfordulóra. Az ünnepségen
megjelent Bakos Klára, az MKE elnöke és a
Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem könyv-
tárigazgatója és dr. Bartos Éva, az MKE elnök-
ségi tagja és a Könyvtári Intézet osztályvezetõje,
eljöttek a megyei szervezet korábbi elnökei, a régi
könyvtáros nemzedék képviselõi, jelenlegi és volt
MKE-tagok és a fõiskola padjait nemrég elha-
gyott fiatal kollégák.

A rendezvény egy szomorú aktualitás sal kez-
dõdött. A jelenlévõk tisztelegtek a néhány hete
fiatalon elhunyt kolléga, dr. László Géza, a me-
gyei levéltár könyvtárosa emléke elõtt.

Az utóbbi években egymást érték a jubileumi
rendezvények, hiszen 2000-ben a közkönyvtárak,
majd a megyei könyvtárak megalakulásának ötve-
nedik évfordulóját ünnepeltük. Most a Magyar

Könyvtárosok Egyesülete Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Területi Szervezete lett harn1incéves.

Zselinszky Lászlóné, a területi szervezet elnö-
ke bevezetõjében felvázolta az egyesület meg ala-
kulásának kezdeti éveit.

A könyvtárosoknak már 1935-ben volt szak-
mai szervezetük, közösen a levéltárosokkal, Ma-
gyar Könyvtárosok és Levéltárosok Egyesülete
néven. 1955 és 1965 között szakmánk képvise-
lõit a Magyar Könyvtárosok Szabó Ervin Köre
tömörítette, 1965-ben megalakult a Magyar
Könyvtárosok Egyesülete, majd területi és szak-
mai szervezetei is. A dátumok különös egybeesé-
se, hogy a harminc éve alapított megyei egyesü-
letról való megemlékezés ugyancsak december 8-
ára esik, s az ünnepi ülés megkezdését nagyon
kedves kötelességként vállalta magára a megyei
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ve. Az információs társadalom pedig nem múló
divat, hosszabb idõre be kell rendezkednünk rá.
A könyvtárak hihetetlen elõnyben vannak, ugyan-
is elõször szakmánk területén jelentek meg az
információs társadalom alapvetõ kellékei, a szá-
mítógépek, az adatbázisok és az ezekre épülõ

szolgáltatások.
A könyvtárosoknak meg kellett barátkozni-

uk az új technikával, és biztos tudást kellett
szerezniük használata terén, aminek segítségé-
vel továbbra is a kultúra, az ismeretek, a tudás
közvetítését végzik. A könyvtáraknak ezután
még több gondot kell arra fordítaniuk, hogy az
is hozzájusson az információkhoz, akinek
egyébként nincs lehetõsége rá. Ki kell nyitni a
kapukat, hogy bejöjjön rajta a testileg korláto-
zott, a kisebbségi sorban élõ, a szociálisan
hátrányos helyzetû olvasó egyaránt.

Nem lehet eltekinteni a médiumok szerepétól
sem, hiszen közvetítésükkel tudunk képet adni a
társadalomnak arról, hogy mire való a könyvtár.
Hogy ez olyan szociális és tanulási tér, ahol az
állampolgárok segítséget kapnak tanulási ambíci-
óik megvalósításához, ami ma, az átképzés ek, az
élethosszig tartó tanulás idõszakában igen fontos.
Másrészt lépnie kell az egyesületnek a törvény-
hozók, a kormány irányába is, és velük is meg
kell ismertetnie munkánkat. A közelmúlt találko-
zói is bizonyítják, hogy politikusaink örömmel
veszik az ilyen közeledést, mert ötletet adhat az

egyesület olyan programok, pályázatok megvaló-
sításához, amelyekkel eddig nem tudtak mit kez-
deni. A legfó'bb feladat tehát bevinni a köztudat-
ba hivatásunk jelentõségét. Ezt leghatékonyabban
az egyes szakmai szervezetek együttmú'ködve
tudják véghezvinni. Ezen együttmú'ködés példá-
jaként jólesõ érzés volt hallani a megyei szerve-
zetünk munkáját elismerõ szavait.

A tervek után visszatekintettünk a múltba. A
területi szervezet elsõ titkára, Futaky László -aki
az alapok lerakásában oroszlánrészt vállalt -, más
elfoglaltsága miatt nem tudott személyesen jelen
lenni, de elküldte emlékezõ sorait. A meghívó-
hoz választott idézet jól szimbolizálja az egyesü-
let lényegét, a szellemi összetartozás fontosságát
-írja Futaky László -, mely szavak arra figyel-
meztetnek, hogy amit elõdeinktó1 örököltünk,
morális kötelességünk azt továbbadni. A megala-
kulásról, az elsõ évek munkájáról számolt be.
Megtudhattuk, hogy már 1969-ben felvetõdött a
megyei szervezet létrehozásának gondolata,
Merkovszky Pál igazgatóhelyettes és Tripsánszky
Jenõ igazgató is ügyködtek ebben. A szervezet
létrejöttét az MKE országos tisztségviselõi is tá-
mogatták, dr. Székely Sándor, dr. Szepesi
Zoltánné, késóob Billédi Ferencné, dr. Kovác.S'
Dezsõ stb. Ez a máig fennálló, tevékeny szerve-
zet könyvtárosok nemzedékeit fogja össze a "kö-
zös ügy szeretete, szolgálata jegyében".

Másodikként Seregi István, az elsõ elnök ka-
pott szót, aki elmondta, hogy magyartanárként
került a pályára. 1990-ig tartó elnöksége alatt
kéthavonta voltak összejövetelek, melyeken
többnyire olyan mindennapi, gyakorlati kérdé-
sekrõl folyt továbbképzés, mint a hálózatgon-
dozás, módszertani munka, gyûjteményalakítás,
a szép könyv mozgalom vagy a könyvtárak
esztétikája. Az elõadók sorában többek között
olyan nevek szerepeltek, mint Szenthe Ferenc
vagy Kéki Béla, a helyiek közül Kovács Tibor.
A 'könyvtárszakmai elõadásokon túl sor került
írók, költó'k bemutatkozására is. És nagy fel-
adatot jelentett az MKE vándorgyûlésének
megszervezése 1976-ban.

Toldi Gyuláné a területi szervezet harminc
évébó1 tizenkét évig vett részt az elnökség mun-
kájában: 1982-tõl 1990-ig titkár, majd 1990 és
1994 között elnök volt. Nagyon mozgalmas idõ-
szakban vezette az egyesületet, hiszen ezeket a
rendszerváltást követõ éveket a szervezeti szabály-
zat sok módosítása, a könyvtárakkal szembeni
elvárások megváltozása, az új technika témyeré-
se jellemezte. Tevékenységük ideje alatt kiemel-
ten foglalkoztak a szakmai hivatástudat fejleszté-
sével. Ezt a célt szolgálták azok a tapasztalatcse-
rék, kirándulások is, melyek ekkor honosodtak
meg, és szakmai, kulturális ismeretek adásán túl
összekovácsolták a megye könyvtáros közössé-
gét. Már abban az idóoen próbáltak tenni a könyv-
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mindenki nyertesnek számít: az író, a példát adó
és a szakma egyaránt, éppen ezért nehéz volt a
döntés. A pályázatokat ismertetve átadta a díjakat
és emléklapokat. r. díj: Kührner Éva (Orvostudo-
mányi Szakkönyvtár, Nyíregyháza) Novák
Zoltánnéról írt munkája. II. díjat ketten vehettek
át: Nyilas Józsefné (Városi Könyvtár, Ibrány)
Gosztonyi Tiborról írt pályamûve és Szigethy
Katalin és 16 társa (a Nyíregyházi Fõiskola volt
könyvtár szakos hallgatói) Bajnok Lászlónéról írt
pályamûve. Harmadik díjat nem adtak ki. Dicsé-
retben részesültek és könyvutalványt kaptak: Vi-
lágosi Ernõné nyugdíjas könyvtáros (Községi
Könyvtár, Mérk) és Balogh Elemér könyvtáros

(Községi Könyvtár, Csengersima).
Ezt követõen 1-

dr. Bartos Éva elõ-
adására került sor
A könyvtárosi élet-
pálya címmel. Ez
az évezredes múl-
tú hivatás manap-
ság a könyvtári

stratégia négy
alappill érének
egyike. Más sze- :

mélyiségjegyeket .~
kíván mai mûvelõ- f
itól. A nagy lexi-
kális tudású, mû-
velt könyvtáros ma
átadja helyét az intelligens könyvtárosnak, aki tu-
dását minden körülmények között megfelelõen
tudja alkalmazni. Korunk ellentmondása, hogya
"mûvelt könyvtárost" már nem akarjuk, az "intel-
ligenst" még nem tudjuk megvalósítani szakmánk-
ban. Túl sok kihívás és változás éri az utóbbi
idõben ezt a szakmát, amivel csak a legrugalma-
sabbak tudnak megbirkózni. Nehéz lépést tartani
ezzel, hiszen míg egyik pillanatban magunkat
képezzük, a másikban már az olvasónak tartunk
ugyanarról a témáról használói képzést.

Bonyolítja a helyzetet, hogy sokféle elvárás-
nak kell megfelelnünk. A tudományok fejlõdése
azt igényli, hogy a könyvtáros szakma az infor-
mációtudományba illeszkedjen majd be. Nem
véletlen, hogy 2002-tól a felsõoktatásban végzett
fiatalok diplomájában már az "informatikus könyv-
táros" bejegyzés található. Ugyanakkor a régebbi
kollégák nehezen tudnak lépést tartani a számí-
tástechnika rohamos fejlõdésével. Mást várnak el

tárosság társadalmi megbecsültségének fokozása
érdekében, bár sajnos nem sok sikert értek el.

A legutóbbi idõk elnöke, Magyari Béláné
nyolc év (1994-2002) munkájáról számolt be. A
kilencvenes években sok érdekes feladat hárult a
szervezetre: a könyvtári törvény eló'készítése, te-
lematikai fejlesztések beindítása, a 2001. évi ván-
dorgyûlés szervezése. Közben a miénk lett az
egyik legtöbb tagot számláló területi szervezet,
mely közhasznú vá válásával jogosult lett az adók
egy százalékának fogadására. Számos érdekes
szakmai rendezvényre is sor került, pl. Összefo-
gás a könyvtárakért, a könyvtári hetek rendez-
vénysorozatai, amelyek a könyvtárak munkájára
irányították a társdalom figyelmét, a tagságnak
pedig szakmai ismereteket nyújtottak.

A volt vezetó'k visszaemlékezéseit emléklapok
kiosztása követte az alábbi tagok részére: Antal
Miklós, Biczák Lászlóné, Fábián Béla, Ferencz
Béla, Futaky László, Gosztonyi Tibor, dr. Gubicz
Pálné, Kalydy Zsuzsa, Kovács Barnáné, Kovács
István, Kovács Tibor, Kovács Tiborné, Kovács
Zsuzsa, Magyari Béláné, Márkus Zoltánné, Mes-
ter Gyuláné. Pásztor Andrásné, Rába Tamás,
Seregi István, Somogyi Jolán, Terdik Lászlóné,
Toldi Gyuláné, Tóth László, Tóth Lászlóné, dr.
Ujlaky Józsefné, Zselinszky Lászlóné.

Majd Zselinszky Lászlóné elnök asszony szá-
molt be a jelen feladatairól és a jövõ terveirõl.
Az új vezetõség vállán nagy felelõsség van, hi-
szen egy gazdag múlttal rendelkezõ szervezet irá-
nyítását vette át. Célja továbbra is minél többet
adni a tagságnak szellemi és anyagi értelemben
egyaránt. A szervezet folytatja a nívós szakmai
programokat. Ez évben volt szakmai továbbkép-
zés az Európai Unióról, a Nemzeti Fejlesztési
Tervrõl, a helyismereti munkáról, a fogyatékosok
helyzetéró1, és most a könyvtárosi életpálya kér-
désérõl. Segítettük a határon túli magyar könyv-
tárosok tovább képzését. A jó hagyományokat
folytatva, ez évben az egyesület tagjai egy hatá-
ron túlra, Erdélybe vivõ tanulmányút részesei
voltak. A színvonalas programok megvalósítását
megkönnyítik a nyertes pályázatok, melyek szá-
ma egyre több.

A rövid szünetet a Miatta lettem könyvtáros
címû pályázat díjkiosztása követte. Dr. Bartos Éva,
a bírálóbizottság tagja elismerõen szólt a pályázat
meghirdetésérõl, és összességében értékelte a
pályamûveket. Majd Zselinszky Lászlóné meg-
köszönte a pályázók munkáját, aminek révén~
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tárak esetében a harmóniára, egyensúlyra tö-
rekvést hangsúlyozzák. Hazai könyvtárosaink
elõtt az álljon, hogya jövó'ben intelligens (al-
kalmazni tudó), mûvelt és etikus könyvtároso-
kat igényel a társadalom.

"A' könyvtár gyönyörû templom, melyben a
könyvtáros a pap..." -Kenneth Nyiradynak, a
Library of Congress könyvtárosának gondola-
taival kezdte mondanivalóját Bajnok Lászlóné,
a Nyíregyházi Fõiskola könyvtárosa, aki 31 éve
került a pályára. Hivatásszeretetét olyan kollé-
gáktól sajátította el az OSZK-KMK képzés-
ben, mint Bereczki László, Ferenczi Endréné
vagy Szabó Sándor, illetve a munkahelyén
Merkovszky Pál és Toldi Gyuláné. Fõnökétõl
örök idõkre megtanulta, hogy a pályán a leg-
fontosabb a szakma iránti alázat, az olvasók
tisztelete, a szakirodalom ismerete és hogya
könyvtárban a legfontosabb a "SZOLGÁLAT".

Közel tizenöt éve a hallgatók gyakorlatvezetõ-
jeként is egyengeti útjukat. Az örömmel végzett
feladatba azonban az utóbbi években sok keserû-
ség vegyül. Ugyanis IIÚg a hetvenes-nyolcvanas
években sokoldalúan képzett, a szakmát szeretõ
hallgatókkal találkozott, addig néhány éve meg-
jelentek a mûveletlen, érdektelen, hozzá nem értõ
könyvtáros hallgatók, akik -szerencsére -nem
is tervezik ennek a hivatásnak a mûvelését. Nem
volna szabad alacsony pontszámokkal, alapvetõ
mûveltségi hiányokkal felvenni diákokat erre a
szakra. A gyakorlatok során igyekszik idõt szakí-
tani egy-egy beszélgetésre a szakma fontosságá-
ról, arról, hogyakönyvtárosnak hogyan kell a
háttérbõl úgy oktatnia, nevelnie az olvasót, hogy
az ne vegye észre, ne sértse meg vele. A múlt
évben az "Év Gyakorlatvezetõje" címet nyert
Bajnok Lászlóné szerint a könyvtár olyan intéz-
mény, mely nélkül a tudomány mai fejlõdési üte-
me mellett nem lehet meglenni, a falai közé pedig
sok olyan kolléga kell, aki hivatásának tekinti a
szakmáját, melyet nem cseré1ne el semmilyen
jövedelmezó'bb állásért.

A rendezvény fogadás sal és a régen látott
kollégák kötetlen beszélgetésévei zárult. Bakos
Klára elnök asszonyt és dr. Bartos Éva elnökségi
tagot Nagy László könyvtárigazgató és Zselinszky
Lászlóné kíséretében a délutáni órákban fogadta
dr. Kiss Gábor, a megyei közgyúlés alelnöke és
Tukacs István, Nyíregyháza alpolgármestere.

Kührner Éva
a megyei szervezet titkára

tõlünk a különbözõ könyvtártípusok eltérõ olva-
sói rétegei. Míg külföldön az egyetemista meg-
elégszik a könyvtári automatákkal, van, aki kész
dolgozatot vár a könyvtárostól, a magányos nyug-
díjas viszont egy jó szóért, egy érdekes olvas-
mány ajánlásáért hálás.

A társadalom elvárásainak teljesítése elõtt nem
árt tisztában lenni olyan téveszmékkel, miszerint
az internet vagy a falak nélküli könyvtár megje-
lenésével a jövóoen megszüntethetõ a könyvtár.
Mindkét elgondolás téves, ugyanis nem számol-
nak azzal, hogy az interneten található puszta
adathalmazt sokszor a könyvtáros szaktudásának
"hozzáadott értéke" teszi felhasználhatóvá. Körü-
löttünk egymás után születnek új intézmények új
feladatok végzésére, sokszor olyan feladatokéra,
melyeket egy könyvtáros hátterénél, szakmai tu-
dásánál fogva jobban el tudna látni, vagy már el
is lát. A társadalom azonban ezt nem tudja, mert
eddig meglehetõsen elzárt világban éltünk. Nem
szabad megsértõdni azon, hogy nem értékelik
szakmánkat az õt megilletõ helyen, hiszen nem
teszünk meg mindent a munkánk megismerteté-
séért. Ez az alulértékelés kisebbrendûségi érzést
okoz, ami még jobban rombolja megítélésünket.
Szakrnánk képviselõi egyébként is sok bizony ta-
lanságról adtak számot a közelmúltban végzett
vizsgálat interjúi során. Feszélyez a sok változás,
a sok bizonytalanság, sokszor rugalmatlanok va-
gyunk ezekkel szemben.

A könyvtárak és a könyvtáros ok soha nem
voltak ennyire egymásra utaltak, mint manap-
ság. Tudomásul kell venni, hogy ma, amikor
nem beszélhetünk általános egyetemes gyûjte-
ményekrõl, az igényeket. csak rendszerszemlé-
lettel lehet kezelni és kielégíteni. A külföldön
már kidolgozott kompetenciajegyzékek a könyv-
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alapvetõ célja, hogy a régiókban, térségekben az
ott éló'k indítványára és részvételével megvaló-
suljanak azok a fejlesztési programok, tervek,
beruházások, amelyek megfelelnek az EU-s pá-
lyázatok, támogatási források feltételeinek. A
Regionális Fejlesztési Holding Rt. egyebek mel-
lett kezdeményezi, hogya kistérségi központok-
ban mú'ködõ és az együttmú'ködésben szerepet
vállaló könyvtárak az EU-pontokhoz hasonlóan
kapják meg az uniós információs kiadványokat,
és hogya kistérségi megbízotti hálózat számára
tervezett kézikönyvtári állomány is kerüljön a
könyvtárakba, nyilvános használatra.

Az Informatikai és Könyvtári Szövetség és a Re-
gionális Fejlesztési Holding Részvénytársaság ün-
nepélyes keretek között együttmú'ködési megálla-
podást írt alá 2003. december 17-én a Fõvárosi
Szabó Ervin Könyvtárban. Az együttmûködés

~""
(f

~ (rff--!-
NEMZETI KULTURÁLIS OROKS~G MINISZTrnlUMA
MlNISZm

Kékesi János elnök-vezérigazgató

Regionális Fejlesztési Holding Rt.

Dr. Fodor Péter elnök úr r~szére

Informatikai és Könyvtári Szövets~g

Tisztelt Elnök Urak, Allamtitkár Úr és Valamennyi Jelenlév6!

Ószintén sajnálom, hogy váratlanul közbejött hivatalos elfoglaltságom miatt nem lehetek jelen e

fontos Inegállapodás aláfrásánál

Nagyon örülök, hogy az Informatikai és Könyvtári Szövetség a Regionális Fejlesztési Holding Rt-vel

együttmQködik a kistérs~gi központok kultúra közvetftó szerepének erösit~s~ben, melynek egyik

meghatározó int~zm~nye a könyvtár

Példamutatónak tartom e kezdeményezést. Az e~ik szakmai szervezet és egy fejlesztésben érdekelt

gazdasági társaság közösen gondolkodik és cselekszik a regionális fejleszt~sben ~rintetl kistérs~gi

központokért Azért, hogy a vonzáskörzetében ~Ió emberek kellócn táj~kozottak legyenek az Európai

Unióról.

Bizom benne, hogy ez a megállapodás egy folyamat kezdet~\ jelenti és nagy m~rt~kben hozzájárul

ahhoz, hogy minél többen csaUakou.anak e munka segltéséhez, a helyi könyvtárak valódi információs

szerepét erOslIve.

Budapest, 2003. dccember 17.

Tiszrelcttel:W~H'("\;
dr Hiller Islvin .Ez a brosúra az Európa Tanács Emberi

Jogok Fõigazgatósága Keretegyezmény
Titkáffiágának összeállítása.
A titkárság weblapja elérhetõ a http://

www.coe.int/minorities címen.
E.mail: minorities.tcnm@coe.int

1077 Bud2pes(, Wesselényi utca 20.22. .Telefon: 4~4.7100. Fax: 484.7140
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FT- Együttmûködési megállapodás

Az együttmú'ködõ felek:

Az együttmú'ködés tárgya:

Informatikai és Könyvtári Szövetség (IKSZ)

Regionális Fejlesztési Holding (RFH Rt.)
Nemzeti Területfejlesztési Terv és az EU csatlakozás támogatása.

1. Az IKSZ az együttmú'ködés révén közvetlen résztvevõje és támogatója lesz annak a sokrétû társadalmi, gazdasági

fejlõdést szolgáló programnak, amely magában foglalja a leszakadó régiók, térségek felzárkóztatását.

2. Az együttmú'ködés keretében bõvül a részt vevõ könyvtárak szolgáltatása, könyvállománya. A felek a megvalósuló

együttmûködésben társadalmi értékeit tekintve kiemelkedõen fontos, új szolgáltatá..,okat honosítanak meg. Mindezek által

tovább nõ a magyar könyvtárügy társadalmi szerepe, elismertsége.

3. Az RFH Rt. sokétû feladatot vállal a nemzeti fejlesztési tervben foglalt gazdasági és területfejlesztési programok

megvalósításában. Társaságai közremûködésével segíti a különbözõ operatív programok elindítását. A képzési progra-
mok hozzájárulnak ahhoz a célhoz, hogy a gazdasági életet és a társadalmi fejlõdést szolgálni akaró közösségek,
vállalkozások és intézményeik felkészüljenek, képesek legyenek az európai uniós források pályázására, fogadására.

4. Az lK SZ tagintézményeivel vesz részt az együttmú'ködésben. A könyvtárosok szakmai felkészültsége hazai és

nemzetközi szinten egyaránt elismert. A könyvtárak nemzetközi és hazai együttmûködésen alapuló szolgáltatásrendszere

széles körû, sokrétû; megbízható és gyors.

5. A magyar könyvtárhálózat meghatározó részét képezik a megyei, fõvárosi és városi könyvtárak. Az intézmények

szakszerûen rendezett és kezelt, korszerû információbázisokkal, megbízható közvetítõ eszközökkel dolgoznak, és az

együttmú'ködés során új vonásokkal gazdagodva a térségek, települések fontos közéleti színterei lehetnek.

6. Az együttmú'ködés során különösen ezeknek az intézményeknek a szerepvállalására számítanak a megállapodó felek.

7. Az Európai Unióhoz történõ csatlakozásunk évében a megállapodó felek fontosnak tartják, hogy a fenti könyvtárakban

rendelkezésre álljanak a legfontosabb információk és ugyanezeken a színtereken nyíljon lehetõség eszmecserékre,

kiscsoportos képzésekre: Az RFH Rt. ennek érdekében vállalja, hogy a különbözõ hordozókon rendelkezésére álló

szakmai anyagokat átadja a könyvtáraknak és részt vállal az állománygyarapításban.

8. RFH Rt. az együttmûködésben a könyvtárak segítségével hatékonyabban tudja szolgálni a területfejlesztési programok

megvalósítását, az ezzel összefüggõ pályázattámogatási szakmai tevékenységet, a képzési programokat és a kommu-

nikációs feladatokat.

9. A Nemzeti Fejlesztési Tervben megjelölt -jelenleg 149 -kistérségben az ott mú'ködõ, az IKSZ által ajánlott könyvtár

vezetõje és a kistérségi megbízott között a mielõbbi kapcsolat, a közvetlen helyi együttmú'ködés megteremtése a kezdeti

lépés.

10. A kapcsolat további építésében, gazdagításában fontos szerepet játszanak az érintett megyei könyvtárak és a régiós

tanácsok együttmûködései.

ll. A felek képviselõi jelen megállapodás aláírásával az általuk képviseltek nevében is vállalják a együttmú'ködési

szándékokat, elfogadják a megállapodást és az együttmûködés indító feladatait összefoglaló, mellékelten csatolt mun-kaprogramot.

Budapest, 2003. december 17.

Dr. Fodor Péter

IKSZ elnöke
Kékesi János

RFH Rt. elnök-vezérigazgató
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könyvtárosoknak adható díjat, a Bibliotéka Em-
lékérmet 2004. január 22-én, a magyar kultúra
napján adják át ~lsõ alkalommal. A szövetség is
javasolta annak idején, hogy hozzon létre a kul-
turális tárca egy új kitüntetést a könyvtárosoknak.

A Könyvtári Intézetben konzultációt tartottak
a közelmúltban a szakma, az ágazati irányítás és
az EU Magyarországi Delegációja képviselõi a
csatlakozás kapcsán a könyvtári területen felmerülõ
harmonizációs kérdésekról. A megbeszélésen részt
vett az IKSZ elnöke is, a munka folytatódik.

Az elmúlt idõszak jelentõs eseménye volt még
az Összefogás a könyvtárakért akció nyitókonfe-
renciája, melyre október 6-án került sor, a szege-
di Somogyi-könyvtárban. 2004-ben a centenáriu-
mát ünneplõ Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár lesz
a rendezvény házigazdája. Az akció alapvetõ céljai
változatlanok, ugyanakkor szükség van a meg-
újulásra, a hatókör szélesítésére.

A májusi közgyûlésen a szövetség alapszabá-
lyának, valamint szervezeti és múKödési szabály-
zatának módosítására is sor kerül majd, a leg-
újabb kihívásoknak megfelelõen.

A közgyûlés vendége volt Kovács Kálmán,
az Informatikai és Hírközlési Minisztérium (IHM)
vezetõje, aki nagy érdeklõdéssel kísért elõadást
tartott. Bevezetõjében megerõsítette, hogy az in-
formációs társadalom hosszú idõre meghatározó-
ja lesz mindannyiunk életének, s építésében,
múKödtetésében elengedhetetlen szükség van a
könyvtárakra és a könyvtárosokra. Erõsíteni kell
a könyvtár információszolgáltató szerepét az in-
formációhoz való gyors hozzáférés lehetõségei-
nek biztosításával, felhasználóbarát környezetben
és eszközökkel.

Az IHM a stratégiáját és ehhez kapcsolódó
prograrntervét a Magyar Információs Társadalom
Stratégiában (MITS) határozta meg.

A MITS fõ beavatkozási területei:

-jogi-társadalmi környezet
-infrastruktúra
-tartalom

-digitális mûveltség
-tudás (K+F)

-esélyegyenlõség
Több mint kétszáz önkormányzat a mai napig

nem fogadta be az infonnációs társadalom gon-
dolatát, holott ha van is pillanatnyilag fontosabb-
nak tûnõ cél, ennek a következménye nagy lema-
radás lehet. A könyvtárak segíthetnek a humán
szféra meggyõzésében.

~evelezõ/lap .2004Könyvló, fcnu6/ .

2003. december 12-én közgyúlést tartott az In-
forn1atikai és Könyvtári Szövetség a Fõvárosi Sza-
bó Ervin Könyvtárban.

A szép számban összegyûlt tagoknak Fodor
Péter, a szövetség elnöke beszámolt"az elmúlt
idõszak eseményeirõl. Elmondta, hogya szerve-
zet képviselõi a nyár folyamán találkoztak a
könyvtári területtel kapcsolatban álló minisztériu-
mok, a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériu-
ma, az Oktatási Minisztérium, az Informatikai és
Hírközlési Minisztérium, valamint a Belügymi-
nisztérium vezetõivel. Minden tárcánál eredmé-
nyesek voltak a tárgyalások, a minisztériumok nyi-
tottak a szakmai javaslatok meghallgatására, s le-
hetõség szerint figyelembe is veszik azokat.

Szólt a gazdasági jelenségeknek a könyvtá-
rakban tapasztalható negatív hatásairól, a néhány
megyei könyvtár esetében is jelentkezett gondok-
ról, létszámleépítésrõl, összevonási elképzelések-
ról, az egyetemi integráció folyamán "elfelejtett"
könyvtárakról. A szövetség több alkalommal is
eredményesen lépett fel szakmailag megalapozat-
lan döntésekkel vagy szándékokkal szemben.

Komoly pozitívum az a megállapodás, amely-
nek szövegét az IKSZ elnöksége jóváhagyta, s
melynek aláírás ára még decemberben sor került
az IKSZ és a Regionális Fejlesztési Holding Rt.
között, mert ez segítséget jelenthet akistérségi
központok könyvtárainak fejlesztésében. Fodor
Péter megköszönte a megyei könyvtáraknak a
megállapodás eló'készítéséhez nyújtott segítségét.

A szakma két nagy szervezete, a Magyar
Könyvtárosok Egyesülete (MKE) és az IKSZ
1995-ben írásban is rögzítette együttmú'ködési
szándékát. Mára mindkét elnökség úgy látta, hogy
a szöveget célszerû lenne aktualizálni. Az együtt-
mú'ködési megállapodást az IKSZ közgyûlése
jóváhagyta, az ünnepélyes aláírásra 2004 elején
kerül sor.

Az áfatörvény módosítása sok könyvtárat hoz
nehéz helyzetbe. Az IKSZ ezért tárgyalt az illetéke-
sekkel a kompenzáció lehetõségeiról, s ehhez nagy
segítséget kapott a Nemzeti Kulturális Örökség
Minisztériuma könyvtári osztályától. A szövetség
megkereste ez ügyben az Országgyúlés kulturális
bizottságát is, amely támogatta a kezdeményezést.

Fodor Péter felhívta a figyelmet arra, hogya
szerzõi jogi törvény módosításai a könyvtárakat
is érintik, és elmondta, hogy az újonnan alapított,



7. Kultúra. Cél a kulturális örökség megõrzé-
se és terjesztése érdekében az infokommunikáció
eszközeivel támogatni a hazai kulturális ériékek
strukturált összegyûjtését, rendszerezését, több-
nyelvû digitalizálását, on-line és off-line elérhetõ-
vé tételét. Kiemelt program a Nemzeti Digitális
Adattár (NDA) és a Nemzeti Audiovizuális Ar-
chívum (NA VA). A folyamat fontosabb lépcsõ-
fokai: a NA V A létrehozása; a kulturális örökség
digitalizálása; a Kortárs Képzõmûvészeti Doku-
mentumtár létrehozása; országos közös katalógu-
sok építése a könyvtári, múzeumi, levéltári állo-
mányokról; a digitálisan létrejövõ dokumentumok
összegyûjtése, archiválása és katalogizálása; ága-
zati ajánlások és szabványok kidolgozása a digi-
talizálás, archi válás és szolgáltatás terén.

A könyvtárak szerepe az információs társada-
lomban bõvül. Segítik az egész életen át tartó
tanulást, szakmai virtuális közösségek létrehozá-
sát és megtartását, a táv oktatást, az oktatási tarta-
lomfejlesztést. A könyvtárosoknak ugyanakkor
meg kell barátkozniuk azzal a gondolattal, hogy
nem lehet minden anyagot digitalizálni, ami a
raktárak mélyén fekszik, kemény szelekcióra lesz

szükség.
Kovács Kálmán felhívta még a jelenlévó'k fi-

gyelmét arra, hogy hasznos lenne, ha mindezek-ró1 
a változásokról, fejlesztésekró1 tájékoztatnák a

helyi társadalmat a lokális médiában. Az ehhez
szükséges információkat megtalálják az IHM

honlapján.

Határozatok

1. A közgyú1és az elnök beszámolóját egy-

hangúlag elfogadta.
2. Az IKSZ elnökségi tagja lett a többség

szavazatával Dippold Péter, a Könyvtári Intézet

igazgatója.
3. A közgyú1és egyhangúlag jóváhagyta az

IKSZ és az MKE között kötendõ együttmú'ködé-
si megállapodás szövegét.

4. A városi könyvtárak a település nagysága
alapján kétféle tagdíjat fizetnek. A javaslatot a
közgyú1és 1 ellenszavazat és 3 tartózkodás mel-
lett elfogadta.

5. A kari könyvtárak, a fõiskolai könyvtárak,
az intézeti könyvtárak és a munkahelyi könyvtá-
rak esetében a titkárság készíti el az új besorolást.
A közgyûlés a javaslatot 6 tartózkodás mellett

elfogadta.

A MITS fõ irányai a tudás terén:
1. Széles.'iávú infrastruktúra. Kiemelt program

a közháló megteremtése. A szélessávú szolgálta-
tás aránya már ma is jó, ha folytatódik ez a fej-
lesztés, az egyik legkorszerúob hálózatunk lehet
az Európai Unióban. Országos lefedésû, nagy
sebességû hálózat létrehozása a cél, amely min-
den település számára biztosítja a hosszabb távon
várható helyi infokommunikációs igények kielé-
gítését. Ennek érdekében 2005 végéig minden
településre el kell juttatni a közhálót, ahol bármi-
lyen közintézmény van.

A végpontok összetétele:
sulinetes -iskolák, kollégiumok, szakképzõ in-

tézmények;
IHM-es -pályázati nyertesek (önkormány-

zatok, közösségi hozzáférés), eMagyarország-
pontok;

további bõvítések -könyvtárak, mûvelõdési
házak, kórházak.

Ide tartozik az is, hogy korszerûsÍteni és bõvÍ-
teni kívánják a Nemzeti Információs Infrastruktú-
ra Fejlesztési Programot (NIIF).

2. Hozz4férés. Kiemelt program az eMagyar-
ország-pontok létesítése. A hozzáférést alanyi
jogon, az esélyegyenlõséget messzemenõen szem
elõtt tartva kell biztosítani.

3. I/1frastrukturális szolgáltatások. Cél a köz-
hasznú inforn1ációk infrastruktúrájának biztosítá-
sa. A közhasznú adatokat mindenki számára elér-
hetõvé kell tenni. Ehhez vezetõ lépés a szabvá-
nyos felületek kialakítása és a metaadatrendszerek
létrehozása. Biztosítani kell a szabad szoftverek
esélyegyenlõségét, el kell készíteni az önálló nem-
zeti szabad szoftver stratégiát.

4. Tudás, ismeret. Cél az információs társada-
lom legfóob termelõerejét jelentõ információ és
tudás fejlesztése. Kiemelt program a digitális írás-
tudás megteremtése, ennek érdekében a társada-
lom minél szélesebb tömegeit kell képezni, és
minél inkább tömegesíteni kell az internet-
használatot.

5. Jogi és társadalmi környezet. Cél az infor-
mációs társadalmi szolgáltatások elterjedésének fõ
akadályát jelentõ bizalomhiány csökkentése, ki-
emelt program az e-biztonság megteremtése és az
e-demokrácia megerõsítése.

6. Esélyegyenlõség. Cél a pozitív diszkriminá-
ció elvére építve konkrét lépéseket tenni az
esélyegyenlõség biztosítására. Kiemelt program
az e-ernyõ.
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Stratégiai tervezés. Marketing. TQM. Szerk.
Kériné Tóth Ildikó. Bp. 1994, KIK, 88+77+függe-
lék (kétnyelvû!) p;

600 Ft + áfa + postaköltség

Irene Wormell: Térítéses információszolgáltatás.
A siker titka. Bp. 1998, IKSZ, 134 p.

2000 Ft + áfa + postaköltség

Ska1iczki Judit -Zalainé Kovács Éva: Minõség-
menedzsment a könyvtárban. (Az esettanulmányt
Ramháb Mária készítette.) Veszprém -Budapest.
2001, Veszprémi Egyetemi Kiadó -IKSZ, 193 p.

1400 Ft + áfa + postaköltség

6. A 2004. évi tagdíjakat a megjelentek 5 tar-

tózkodás mellett elfogadták:

országos hatókörû szervezeteknek 25 000 Ft

területi hatókörû szervezeteknek 18 000 Ft

helyi hatókörû szervezeteknek

10 000 lakos fölötti városok könyvtárának 12 000 Ft

] O 000 lakos alatti városok

könyvtárának 9500 Ft
községi könyvtáraknak 2000 Ft

IKS Z-
kiadványok

Köszönet azAz Informatikai és Könyvtári Szövetség titkársá-
gán (1054 Budapest, Hold u. 6., tel./fax: 1/331-
1398, e-mail: iksz@oszk.hu) még kaphatók a
következõ kiadványok:

Az Informatikai és Könyvtári Szövetség a sze-
mélyi jövedelamdó 1 %-ából befolyt összeget az el-
múlt évben a mú'ködéshez szükséges kiadványokra
fordította.

Köszönjük a kollégák támogatását, és reméljük,
az idén is megtisztelik a szervezetet felajánláj'ukkal.

Az IKSZ adószáma: 19672108-2-41

Könyvtári menedzsment és marketing szimpó-
zium. Szerk. Kériné Tóth Ildikó. Bp. 1994,
OSZK, 71 +77 (kétnyelvû) p.

600 Ft + áfa + postaköltség

INFORMAnKAl ÉS KÖNYVTÁRI SZÖVETSÉG
A Köny;tiri' ~s-fuio;;:;ikai Ksmua. jogutÓdja., aJa.pítva. 1990

Assign of the Librwa.n a.nd Inforrna.ticaJ Chsmber, found ed 1990
ALLIANCE OF LIBRARIES AND INFORMAnON INSTITtrrES

Web: htto://\1/WW vein hu/librm/iks2/
cím H 1054 Buds.pest, Hold u 6
Tel/fax (36-1) 331-1398
E-mail iks2~szkhu

~kö"zgy~s -;;;-;gh;lir~zta a 2004 évi iagdljak ~SS~
Blvebben

ORSIAGOS ~. .".,
DOK\J.t:NnJM-tLU\T-

RENDSlIR

~'

KÖNYVT' I
llVlILZl) ~

COPyDght -~ 2DOO Utol!". .."ódo,itv. 2004!",u" 16, pOntok
Vélemén,,!, .,~"w"l.rt .~ldh.ti ~
t.~n.. lKSZ honl,o ,1...d51'~I"

Honl.punk lóboho..,.t oz lnfoun.tikoi., Hirko.U,; Mrn;,...o~ timog""
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A
Hiszem és vallom, hogy egy szervezet életében a

megújulásnak ugyanolyan szerepe van, mint a
hagyományok tiszteletének. Sõt, a hagyományok
teszik folytonossá az emberi életet. Nálam ez elég
korán tudatosult. Pontosan akkor, amikor harminc
évvel ezelõtt számomra az ,elsõ Mikulás-ünnepsé-
get tartottuk a könyvtárunkban. Fiatal munkatárs-
ként rám esett a választás. Buzgón olvastam az
általam akkor még ismeretlen neveket, szólítgat-
ván a kicsiket, hogy járuljanak magasságos Mi-
kulás személyemhez ajándékért. Emlékszem,
olyan kislányt is kihívtam, aki éppen hathónapos,
karon ülõ csecsemõ volt. Ez az idei ünnepségen
jutott eszembe, amikor elõttem állt az a hathóna-
pos csecsemõ, aki ma már anyuka, két gyönyörû
kislányával.

Bizony sok idõ eltelt azóta. Az én mikulássá-
gom is hamar lejárt. Gondolom azért, mert a fia-
im már nehezen tolerálták volna közszereplése-
met. Legtöbbször Csaba barátom volt a Mikulás.
Az idén is felöltötte a Mikulás-jelmezt. Csaba tö-
kéletes Mikulás. Mindig improvizált beszéddel
adja át az ajándékot. Kellõ tapintat és empátia is
kell ehhez a beosztáshoz, mert az aprónép néha
szeppenten közelít anagyszakállú apóhoz'. Csaba
szépen és jól énekel, ami szintén elengedhetetlen
a jó Mikulásnál. Külön szám egyébként a kram-
puszok mú'ködése. Már néha azt hiszem, tanult
kollégám csak azért vállalja az egészet, mert min-
dig a két legfiatalabb kolléganõ öltözik be kram-
pusznak, és ekként, mint hû alattvalókhoz illik,
kiszolgálják nagy szakállú fõnöküket, azaz segít-
ségére vannak az ajándékok osztásában. Megjegy-
zem, az alig kétéves Marci unokám is ezen a
véleményen van, mondván: "Én jobban szejetem
a kjampusz jányokat."

Egy-egy ilyen ünnepi délután számvetésre is
alkalmat ad. Vajon miért több a könyvtáros-unoka,
mint a gyerek manapság az ünnepélyeken? Talán,
mert öregszik a csapat, vagy más munkahelyen már
nem tartanak Mikulás-ünnepséget. Nem tudom, de
azt állítom, hogy nagy közösségmegtartó ereje van
egy-egy ilyen összejövetelnek. Annak is, hogy ná-
lunk szintúgy évtizedes hagyomány, hogya nyug-
díjas munkatársaink is összejönnek.. Az már csak
figyelmesség kérdése, hogy volt fõnökünk születés-
napjára esik ez a találkozás. Szóval, mint egy nagy
család. És hát a családban is varu1ak összezördülé-
sek, általában akkor, amikor a pénztelenség üti fel a
fejét. Nálunk meg különösen igaz ez, mert nemcsak
az erõsödõ infláció tizedeli sorainkat. Sánta Ferenc
Sokan voltunk címû novellája büdös barlangjának
lehelete csapott meg, amikor kényszerûségból nyug-
díjba küldtük a szupermikulást. Álltam az ünnepsé-
gen és arra gondoltam, mikor jön el Dürrenmatt
öreg hölgye, hogy kiválassza a maga III Alfrédját
(vagy Alfrédjait), hogy általa megválthassuk ajövõ
évi költségvetés hiányát, maroknyi intézményi lé-
tünk folytatásának zálogát.

Az ünnepség végén a Mikulás felállt, két csi-
nos, bekonnozott képû segítõje vállára tette a kezét
mintha egy kicsit magához ölelte volna ó'ket, és
szép hangján rázendített a "Mennybõl az angyal"
kezdetû karácsonyi énekre. Talán rajtam kívül
senki sem vette észre a nagy gyerekforgatagban,
hogy a hangulat egyszerre Arany János-i lett.
Csaba oly szívhezszólóan énekelt, hogya kram-
puszok az oldalán tekintetükkel angyalokká sze-
lídültek. Talán azért hallatszott ilyen szépnek az
ének, mert ebben benne volt negyvenkét év örö-
me, bánata. Aztán eltûntek a gyerekszemek elõl.

Megváltó Mikulás, hozz boldog új esztendõt
könyvtárunkra, és ugye jövõre is eljössz!?

Varga R(Jbert

Az Európa iérképei
152D-2001cúnmela
Helikon Kiadó és az

Országos Széchényi
Könyvtár közös
kiadásában megjeleni
díszalbum bemutaiójái
2003. december 2-án
tartották a nemzeii
könyvtár dísztermében.
Az album térképe il az
OSlKjúlius 1.-
augusztuS 31. között
kiállításon ís bemutalja.

~-- -
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Plotinosz és mások neve fémjelez. Az Alexand-
riai Könyvtár teljes állománya még az ókor vé-
gén az enyészeté lett. A keresztény történész,

.'Oroslus, Szent Agoston tanítványa, 415-ben üre-
sen találta az épületet, nagy mûve, a Historiae
adversus paganos leírása szerint a "pogány" gyûj-
teményt újbuzgó keresztények rámolták ki, más
történelmi oknyomozás, talán Gibbon szerint pe-
dig a végsõ pusztulás csak 641-ben történt, ami-
kor a beözönlõ muzulmán hadak a gyûjteményt a
közfürdó'k fûtésére szolgáló kemencékben éget-
ték el.

Az "alexandriai fantázia" -a kifejezés Gary
Wolftól ered, akinek a Wired Magazine 2003.
decemberi számában megjelent tanulmányából
többször idézek (http://wired.com/wired/archive/
1 1. 12/amazon_pr .html) -a századok folyamán
meg-megújuló kezdeményezések után korunkban
újjáéled. Ennek sikerére most esélyt nyújt a digi-
talizálás tömegtechnológiája, az elektronikus tá-
rolás olcsósága és az internet által biztosított álta-
lános bekapcsoltság, állandó összeköttetés. Mo-
numentális Unesco-projekt keretében -egyéb kul-
túrák mellett közös keresztény és mohamedán
erõfeszítés nyomán -tényleges fizikai valójában
(is) rekonstruálják az egykori könyvtárat Alexand-
riában. A projekt 1988-ban indult Bibliotheca
Alexandrina néven (http://bibalex.org/website).

Az univerzális könyvtár ókori képviselõjének
rekonstrukciója már átvezet más mai törekvések-
hez. Közbevetõleg megjegyzendõ, hogy az uni-
verzális könyvtár eszméje korunkban már inkább
erõsen hibrid jelleget feltételez, sõt, a továbbiak-
ban már nem-könyvtárakról is szó esik, amelyek
azonban az univerzális könyvtár és archívum
eszméjének -tetszik, nem tetszik -valamilyen
szempontból megtestesítõi. A könyvtár fogalmá-
nak kiterjesztése már a számítógép terjedésének
hajnalán, az alapfogalmak meggyökerezésekor
ténny é és gyakorlattá vált, amely jobbára csak
hasznára vált' a' könyvtárnak, s talán a fogalom
további tágítás a, szemantikai továbbmozdítása a
virtualitás irányába nem fog szentségtörésként
hatni. A merészen akár totális gyûjteménynek is
nevezhetõ webhelyek megfelelnek a hagyomá-
nyos kritériumoknak: van tervszerû beszerzés,

Az emberiség örök vágya, a teljes tudáskör rög-
zítése elsó'ként a Nagy Sándor által alapított föld-
közi-tengeri városban látszott megvalósulni, még-
pedig a Kr, e. 286-ban létesített Alexandriai
Könyvtárban, abban az idõben, amikor a papi-
rusz új hordc>zóként elérhetõ közelségbe hozta ezt
a régi álmot,

A hellénizmus kultúrakedvelõ légkörének kö-
szönhetõ a phaléroni Démétriosz, athéni filozófus
elképzelései nyomán a Mousaion épületében
megteremtett könyvtár, amelyet 1. Ptolemaiosz
Szótér (uraIk. Kr. e. 323-282), Nagy Sándor
egykori hadvezére és dinasztiaalapító épített, és
bár Kr. e. 48~ban egy hatalmas tûz roppant káro-
kat okozott benne, fénykorában 700 ezer tekercs
állománnyal rendelkezett. Ebben a tudáscentrum-
ban készült a Septuaginta, a híres "hetvenes",
illetve "LXX", a Biblia akkori magjának, a héber
mózesi könyveknek elsõ görög fordítása is. Ez
mindjárt az alapító utódja, II. Ptolemaiosz
Philadelphosz (uraIk. Kr. e. 282-246) alatt tör-
tént, akinek meghívására a tizenkét izraeli törzs
mindegyikébó1 hat fordító érkezett Alexandriába,
s a hetvenkét tudós hetvenkét nap alatt fordította
le az ószövetségi könyvek törzs szövegét. Itt ké-
szült a homéroszi mûvek elsõ szövegkritikai ki-
adása. A könyvtár talán leghíresebb könyvtárosa
egy költõ volt:, kürénei Kallimakhosz (Kr. e. 305-
240), aki az állomány részletes tárgyi feltárást ~s
tartalmazó katalógusát, a százhúsz kötetbõl álló
Pinákészt összeállította -ez volt a görög iroda-
lom elsõdleges referensz mûve az ókorban. E
csupán hírból ismert összeállításnak mai örököse
kíván lenni a brit alapítású Pinakes, tematikus
'kilövõállás' (launchpad), amely egyike volt a
világháló elsõ valódi portáljainak (http://
www.hw .ac.uk/lib WWW/irn/pinakes/).

A könyvtárat is magában foglaló Mousaion az
idõszámításunk szerinti II-ill. században a keresz-
tény tudás központja volt, amit Origenész,
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Könyvtárnak, amely tükörszerverként már mú'kö-
dik is (http://archive.bibalex.org). Az ajándékot
átvevõ Suzanne Mubarak, az egyiptomi elnök
felesége önkéntelenül elszólta magát: Szép, szép
ez az egész, de én szeretem a könyveket -mond-
ta "tapintatlanul". Hát ez az! -mondhatnánk
kórusban. Az egész kulcsa, ami körül forog a
világ, a könyv, amely nehezen adja meg magát,
s információs szempontból nagyrészt még mindig
fekete lyuknak számít. Talán némi vigasz a könyv
rajongóinak, hogy az elektronikus könyvek for-
galma visszaesett az utóbbi idóoen, s a Bar-
nes&Noble 2003 végén abba is hagyta az e-köny-
vek forgalmazását. Ennek a fejleménynek a hát-
terébe -pl. a készülékek nem csereszabatos volta
-most ne menjünk bele. Elég valószínû, hogya
könyveknek a fizikai valóságukban való mágikus
léte nem forog veszélyben, ám az is bizonyos,
hogy digitalizálásuk, hálózaton elérhetõ formába
való konvertálásuk nem fog megtorpanni.

Az Amazon.com
amazon.com. meglátogatása elõtt néz-

zünk néhány honlapot,
ahol könyvek teljes szövege jelentõs számban el-
érhetõ. A Michael Hart által még 1971-ben (!)
indított Project Gutenberg (http://promo.net/pg/)
a Magyar Elektronikus Könyvtár (MEK) õsmin-
tájaként önkéntesek munkájával folyamatosan
épül, ma nagyjából tízezer könyv teljes szövegét
ta11almazza. Állományát szerzõi jogvédelem alá
nem esõ könyvek, klasszikusok alkotják, fenntar-
tói kissé becsvágyónak tûnõ célkitûzésükben egy-
millió könyv on-line hozzáférését szeretnék biz-
tosítani. Az ezer könyv projektbó1 (Thousand
Book Project) bomlott ki a 2001-ben meghirde-
tett Million Book Project, amely végcéljának szin-
tén az egymillió könyv digitalizálását tekinti. A

pittsburgh-i Camegie-Mellon Egyetem projektje,
Brewster Kahle gárdájával együttmú'ködésben, a
szabad felhasználás ú hivatalos amerikai kiadvá-
nyok és nemjogvédett anyagok digitalizálását ter-
vezi. Ma hozzávetóleg tízezer címet tarta1nlaz teljes
szöveggel. Említsük meg még a Questia címû
weblapot, a teljes szövegû könyvek egyik legna-
gyobb on-line gyûjteményét (http://
www.questia.com), amely növekvõ állományához
havi elõfizetés sei enged belépést.

Ebbe a könyvek globális korpuszához képest
végül is szerény háttérbe robbant bele 2003. ok-
tóber 23-án az Amazon.com a Keress a könyv
belsejében (Search lnside the Book -SIB) pro-

regisztrálás, feldolgozás, formai és tárgyi leírás-
feltárás, tárolás rövid és hosszú távon, kereshetõ-

ség, visszakereshetõség, olvasás, másolás, szabad
hozzáférés. Pusztán némelyiknél, jelesül a leg-
fontosabbnál, az Amazon.comnál vesszük észre,
hogy egyetlen jellemzóben, de abban aztán mar-
kánsan eltér a könyvtártól: ez pedig a cél. Az
amazon.com és számos on-line könyvterjesztõ
kifejezett és egyértelmû célja a kereskedelem, a
könyv eladása, értékesítése. Mint látni fogjuk
azonban, ez a könyvtári eszmény felé elmozduló
könyvkereskedelem visszahat a hagyományos
könyvre, és a könyv kultuszát az on-line segéd-
eszközökkel maga is éppenséggel elõsegíti, s ezen
a ponton végsõ céljában már ismét összeér a
könyvtár és a "könyvesbolt".

Nézzük közben az e-világ egy másik, egyelõ-
re igencsak megoldatlan szeletét, amely írásunk
tárgyával összefüggésben áll. Világszerte számos
digitalizálási projektet ismerünk, amely a meg õr-
zést szolgálja, ugyanakkor a -
csak digitális formátumban
létezõ anyagokat is egyre in-
kább archiválják. Brewster
Kahle, a web születése elõtti
keresõprogram, a WAIS ki-
fejlesztõje 1996-ban hozta létre a grandiózus
Internet Archive-ot (http://www.archive.org).
Kahle nagy fába vágta fejszéjét az internet archi-
válására szolgáló on-line könyvtár építésével: 2001
óta a látogatót webes keresõfelületj a Wayback
Machine fogadja, amellyel izgalmas idõutazásra
indulhatunk és a világ múltba veszett weblapjait
kereshetjük fel újra -példának okáért az MTA
Könyvtára 1999-es honlapjának egyes oldalait is
elõ lehet varázsolni. Az archívum Alexa nevû,
beépített keresõmotorja adott idó'közönként min-
tát vesz a háló publikus weblapjaiból és eltárolja
azokat. A legújabb fejlemény, hogy az
Amazon.com által megvásárolt Alexa helyett az
Internet Archive új teljes szövegû keresõt állított
be: a Recall béta verziója néhány hete vált nyil-
vánossá a weboldalon. (Fontos tudni, hogy szá-
mos technikai és egyéb akadály létezik, amely
eltéríti a keresõrobotot és meggátolja az internet
archívumába való bekerülést -javascript, robot-
tiltó beállítások stb.) Az Internet Archive mai
mérete körülbelül háromszáz terabájt (TB), havi
növekedése tizenkét terabájtnyi.

Kahle nemrégiben tízmilliárd web oldalt aján-
dékozott digitális archívumából az Alexandriai
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j ektj éveI. Fantasztikus módon mindjárt 120 ezer
könyv 33 millió oldalának bármely szavára lehet
keresni. Fóleg kereskedelmi szempontból releváns,
népszerû, nagyrészt jogvédett könyvekról van szó.
Ebben is elüt az említett projektektól, és talán a
Digitális Irodalmi Akadémia (DIA) tekinthetõ

analóg példának.
Az Amazon.com (http://www.amazon.com)

vállalat neve nem ókori reminiszcenciát takar,
hanem az Amazonas folyó nevére utal. (Eredeti-
leg az abrakadabrából derivált' cadabra' lett vol-
na a választott név, áIll annak a 'cadaver' = hulla
szóhoz megszólalásig hasonló ejtése miatt ejtet-
ték.) Az Amazon.com alapítója és örökös fõnö-
ke, Jeff Bezos egyike korunk kivételes egyénisé-
geinek, tényleges alakítóinak -a Time magazin
1 999-ben az év emberének választotta. Teljesít-
ménye tömören annyi, hogy rendet vágott a za-
bolátlan elektronikus vadonban, meggyökereztet-
te a civilizáció egyik meghatározó tevékenységét,
a kereskedelmet a virtuális térben. Aki már vásá-
rolt az Amazon.comnál, tudhatja, hogya szolgál-
tatás minõsége szinte felülmúlhatatlan, egyenesen
XXI. századi. A tipikus amerikai sikersztori az
alapító családjának houstoni garázsában indult, a

cég elsõ befektetõ je id. Bezos volt, akinek hal-
vány fogalma sem volt róla, mire adja pénzét, és
azt kérdezte fiától, hogy mi is az az internet. Bezos
diplomáját a Princeton Egyetemen szerezte, ott,
ahol a harmincas években Neumann János épp a
jövendõ virtuális világ alapjait tanította, s emléké-
re az egyik utcát John von Neumann Drive-nak

hívják.
Az Amazon.com sikerének titka nem az elsõ-

ség, hiszen akibertérben könyvkereskedésseI
évekkel korábban már jelen volt a clbooks.com,
vagy a Harvard Egyetemnéllévõ wordsworth.com
könyvesbolt (http://wordsworth.com), illetve a
Barnes&Noble, az egyik legnagyobb rivális
könyvkereskedõ lánc (http://books.com). Konku-
renciában ma sincs hiány, csupán ízelító'ként: http:/
/barnesandnoble.com; http://booksarnilIion.com;
http://alibris.com; http://half.ebay .com; http://
www .cromwelIbooks.com; http://www .biblio-
phile.net; http://www.usedbooktrader.com -s a
nem amerikai vállalkozásokról még nem is esett
szó. A kilenc évvel ezelõtt, 1994. december 26-
án alapított, ténylegesen 1995 júliusában SeattIe-
ben színre lépõ Amazon.com az on-line könyv-
kereskedelem zászlóshajója, sõt, az e-commerce



modellje és mintaképe, mivel mára már általános
jellegû kereskedó'házzá vált, és ékszertól sportfel-
szerelésig mindent árul. (Külföldre vámügyi okok-
ból könyvön kívül nem szállítanak -egyelõre...)
Igaz viszont, hogy tevékenységének fókuszában
továbbra is a könyv áll.

A kezdeti on-line könyveladás után hamaro-
san virtuális antikváriulnként felölelték a használt
könyvek forgalmazását is, ügyesen kínálva a ta-
lálati halmaznál az új könyv ára mellett a használt
könyv olcsóbb árát is. A fejlõdés következõ fo-
kán már -akár a sarki könyvesboltban, a böngé-
szés virtuális élményét nyújtva -bele lehetett
pillantani a könyvbe, elõször a címoldalt, a hátol-
dalt, a fülszöveget lehetett olvasni, majd tartalom-
jegyzéket és indexet, s magából a szövegbõl
mintaoldalakat lehetett nézegetni. Ennek a ma is
igen csábító funkciónak a neve Look lnside the
Book (LIB), amelynek lehetõségére a találati hal.;
mazban egy narancs sárga nyíl hívja fel a figyel-
met. (Nem minden könyvbe lehet így belenézni
ugyanis, csupán azokba, amelyekre az
Amazon.com a kiadó vagy/és a szerzõ engedé-
lyét megszerezte.) Bizonyára vitatható véleményem
szerint ez az a pont, amikortól -sajnos, sajnos -
a könyvtárak csupán metaadatokat hordozó
OPAC-jaikkaI folyamatos defenzívába szorulnak,
és újítás nélkül veszíteni fognak...

A fejlõdés az Amazon.comnál ezután sem állt
meg, hanem már kJ'itikákat is lehet olvasni a
könyvekrõl. Vannak például komoly szakértó'k
által írt kritikák (editorial reviews). A kritikaírók
sorrendje is megállapítható: az olvasót felkérik,
hogy jelölje meg, vajon az olvasott kritika hozzá-
járult-e az adott könyvre vonatkozó döntéséhez,
(Ez az interaktivitás a lejjebb még említésre kerü-
lõ ún. kollaboratív szoftver egyik jellemzõje.)
Vannak gyorskritikák (spotlight reviews), és vé-
gül az olvasók is írhatnak bírálatot (custorner
reviews). A kereskedés általános jellegét látjuk a
nemrég bevezetett Bottom of the Page Dealsfunkciónál: 

ezek az oldal alján elóoukkanó, dina-
mikusan változó listák mindenféle árucikkel,
amolyan last minute akciós árakkal. Praktikus és
szellemes a kívánságlista (Wish-list), amit bárme-
lyikünk összeállíthat magának, és kedvenc kisze-
melt könyveink közül vásárolhatnak számunkra
az ajándékozni vágyók. A kereskedés volumené-
ról képet kaphatunk abból az adatból, hogy az
Amazon.com csúcsnapján egyetlen nap alatt 2,1
millió rendelés érkezett.

Az amazon.com webhelyegy ún. kollaboratív,
közös munkára, interaktivitásra alapított szoftve-
ren alapul, melynek neve FireFly. A 'tûzlégy'
automatizált együttmunkálkodó szûrési -

autonwted collaborative filtering (ACF) -tech-
nológia erre támaszkodva ajánlja a könyveket a
látogatóknak. A mögöttes tudományos mozgató-
erõ szerint az emberek ízlése nem találomra meg-
osztott, hanem általános trendek és minták men-
tén feltérképezhetõ. Keresési viselkedésük, min:
tájuk alapján a hasonló ízlésû használókat statisz-
tikai korrelációs eljárással határozzák meg, és a
kereskedelmi cégek által küldött visszajelzések,
ajánlások ezt tükrözik. A keresés folyamán a
szerverról érkezõ visszajelzés számtalan más hasz-
nálótól nyert visszajelzésból szûrõdik le, mindez
az "okosság" asszociatív módon, egy hatalmas
adatbázisból képzõdik. Ezt az asszociációt, linket
ajánlja fel a cég azoknak, akik az egyik tételt
megveszik, s gyengéd jelzést küldenek, hogy akik
ugyanezt a könyvet vásárolták, még megvették
ezt és ezt a mûvet. Az Amazon.com a FireFly
típusú kollaboratív szoftver alkalmazásában sem
volt az elsõ a neten, hiszen a hollywoodi székhe-
lyû film- és videókölcsönzõ-lánc, a Reel.com
(http://www.reel.com) évekkel megelõzve ó'ket
már ilyen kínálási technikával mú'ködtette a hon-
lapját. Indokoltnak látszik itt említést tenni még
egy bámulatra méltó adatbázisról- on-line könyv-
tárról, ha úgy tetszik -, amely a filmvilág vezetõ
webcíme. Az Internet Movie Database (http://
www .imdb.com) 1990-ben indult, tehát még a
web elõtti idó'kból származik, a rec.arts.movies
nevû Usenet hírcsoport berkeibõl. Alapítója a
walesi illetõségû Col Needham, 1998-tól már az
Amazon.com leányvállalataként mú'ködik.

2003. október 23-án indult a Look Inside the
Book (LIB) továbbfejlesztése, a Keresés a könyv
belsejében (Search Inside the Book -SIB). Ba-
rátunk és kollégánk, a TMT szerkesztó'bizottsá-
gának Hawaiiba "szakadt" tagja, a Hawaii Egye-
tem professzora, Jacs6 Péter a Gale Group
(Thomson) cég által kiadott kitûnõ e-rovatában, a
Péter's Digital Reference Shelf decemberi szá-
mában épp az Amazon.com ezen új szolgáltatá-
sát veszi szemügyre: http://www.gale.com/
free_res o urces/re fe ren cel pe te r lin d ex. h tm

Lássuk hát. A SIB segítségével 120 ezer könyv
33 millió oldalának minden szavára lehet keresni.
A keresés integrálva van a szokásos szerzõi, cím,
tárgyi keresési funkcióba, és a találati halmaz
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sági számítások alapján arra a következtetésre
jutottak, hogy egy átlagos, nem jogvédett könyv
rögtönzött módon való elõáilítása (letöltés az
internetrõl vagy szkennelés és OCR, kinyomta-
tás, bekötés) nem kerül többe egy dollárnál. Meg-
hirdették az "Egy dolcsi egy könyv" (A Buck A
Book) akciót, és elõször 2002 õszén országos
körútra indultak, amelynek a köztulajdon, a public
domain ünneplése mellett a szerzõi tulajdont, a
copyrightot képtelenül kiterjesztõ, közellenes tör-
vény elleni tiltakozás is missziója volt. A furgon
fedélzetén húszezer köztulajdonú, tehát jogvéde-
lem alá nem esõ mû rögtönzött elõállításához szük-
séges eszközt (múnoldas internet-összeköttetés,
komputer, nyomtató, kötészeti masinák) helyez-
tek el. A pionírszellemtól nem mentes akció a
valamikori bibliobusz mintájára mú'ködött, ami-
kor a vidéki Amerikának szállították a könyveket.
Az internetes mozgókönyvtár az egykori kedvez-
ményezettek unokáihoz vitt el egy egész digitális
könyvtárat. Itt válik érthetõvé az Internet Archive
honlapján olvasható szlogen: "egyetemes hozzá-
férés az emberi tudáshoz" (universal access to
human knowledge).

S még utoljára térjünk vissza az Amazon.com
tájára. A cég ugyanis nemrég partneri viszonyba
kerûlt az Ingram Industries Lightning Source nevû
vállalattal, amely százezernél több címet tartalma-
zó katalógusából kínál rögtönzött kivitelezésben
könyveket. A "kérésre nyomtatás" (print-on-
demand) szintén válhat a könyv meghatározó új
paradigmájává, s abban a környezetben egy do-
log biztos lenne: a "kifogyott" (out-of-print) mi-
nõsítés értelmét vesztené.

Bánhegyi aolt
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együttesen tartalmazza, összefésüli a különbözõ
módon nyert eredményeket. A SIB révén kapott
találatnál a keresett kifejezés a környezetébe be-
ágyazott módon, rövid kis részletben szerepel, s
ha az adott szövegrész teljes oldalát akarjuk látni,
rákattintunk a linkként megjelenõ oldalszámra.
Mint említettük, a SIB elérhetõsége, a teljes szö-
vegû keresés döntõ mértékben jogvédelem alatt
álló mûvekre vonatkozik. El lehet képzelni -vagy
mégse? -, hogy a technikai nehéz~égek mellett
milyen volumenû jogi tárgyalásokat kellett foly-
tatni a kiadók és szerzóK sokaságával. Hazai
analógia a DIA lehet, amelynek jogi veszõdsége-
iról Tószegi Zsuzsanna elõadásaiban, egy-egy
utalásból kapunk nagy ritkán ízelítõt. Az
Amazon.comnál azt az álláspontot képviselik,
hogy a keresés nem szöveget hoz elõ, hanem
képet (image), oldalak képét. A keresés a találat-
tól elõre, illetve visszafelé két-két oldal megtekin-
tését engedi, nem lehet az elejétõl a végéig má-
solni vagyon-line olvasni. A találathoz linkelni
sem lehet, s a rendszer. visszautasítja azt is, ha
húsz százaléknál többet szeretnénk megnézni egy
múból. Ezt úgy ellenõrzik, hogy van egy "apró"szépséghiba: 

a SIB használatához kérik a hitel-
kártyaadatokat. Hangsúlyozzák, hogy ezt csupán
biztonsági szempontból kérik, mivel a SIB és az
egész adatbázis használata ingyenes, s mindez a
kiadók kõkemény kikötése volt -egyéb korlátok
mellett -az Amazon.cornrnal szemben.

Látni kell, hogy az egész mögött az a feltevés
áll, hogy a könyvek fizikai voltukban nem he-
lyettesíthetóK. Az elektronikus szöveg a fizikai
objektum turbósítása, fokozása. J eff Bezos a SIB
további bõvítését ígéri. Egészen látványos SIB-
listájából az levonható, hogyakönyvkiadókat
sikerült meggyõznie arról, hogy a teljes szövegû
digitális jelenlét és on-line böngészés ösztönzõ
hatással van a könyvkereskedésre, és ez nem fog
változni a jövó'ben sem.

Talány azért marad a könyv jövõjéveI kapcso-
latban. Az egykori papirusztekercseket az új ale-
xandriai szerveren most a papír közeg kihagyásá-
val, bájtok formájában látjuk viszont. De az is
benne van a pakliban, hogya szurrogátum a
bájtokból újra csak papír fonnában testesül meg.
Ezt az irányt jelzi -hát megint Brewster Kahle
"dolgaihoz" jutunk -az Internet Archive és a
Million Book Project közös .vállalkozása, az
Internet Booknwbile (http://www.archive.org/texts/
bookmobj.le.php). Kahle és szakemberei gazda-
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A budapesti királyi magyar tudományegyetem
könyvtárát 1828-ban alapította Schordann Zsig-
mond, aki saját gyûjteményét ajánlotta fel tanár-
társai számára.

Már l 848-ban történt kísérlet a zártkörûség fel-
számolására, a július 10-ei kari ülés határozatban
mondta ki: "Az orvoskari könyvtár, mely részint
alapítványok, részint szigorlati
pénz fölöslegek által támadt, ,-

Schordann tanár úr lakából az
orvostani épületbe helyeztessék
át, hogy e tudományos forrás
is megnyítassék a növendékek
számára." Erre a pillanatra több
mint száz évet kellett várni.

A könyvtár 1861-ben került
az orvoskar központi épületé-
be, és 1942-ben jelenlegi he-
lyére, a központi épület elsõ
emeletére. A háború hatására a
könyvtár mú"ködése majdnem
teljesen megbénult, majd leállt.
Az állomány értékes részét biz-

tos helyre menekítették, ahonnan csak 1943 vé-
gén került vissza az eredeti helyre.

A Semmelweis Egyetem Központi Könyvtára
1946 óta minden orvos és egészségügyi dolgozó
részére nyilvános könyvtár, nem csak az egyetem
kötelékében mú"ködõ orvosok látogathatják. Ez
az elv fokozatosan érvényesült, de az orvoskar
dékánja 1954-ben még azt mondta: "Egyetemünk
könyvtára lényegében ma is tanári könyvtár."

1950-tó1 többször felmerült a könyvtár más
könyvtárakkal való egyesítésének, új könyvtár épí-
tésének a gondolata. Az egyetemi tanszéki könyv-
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tári hálózat szaklnai instruálása az 1 960-as évektól
kezdve könyvtárunk feladata, és jelenleg is az.

1951 és 1957 között, Baló Józse! professzor
tanárelnöksége idején megkezdõdött az 1900 utá-
ni könyvanyagot magukban foglaló szakkataló-
gusok eló'készítése. Ezek 1996-ig üzemel tek, ek-
kor vezették be a Dynx integrált könyvtári rend-
szert. Az integráció kapcsán láthatóvá vált a volt
HIETE és az Egészségügyi Fõiskolai Kar állo-
mánya. A Testnevelési Egyetem ALEPH-et hasz-
nál, az õ állományukat nem látjuk a sajátunkéval
együtt. Mivel a karok az integráció után is õrzik
önállóságukat, sem beszerzéseiket, sem ilyen irá-
nyú vásárlásaikat nem lehet befolyásolni.

Folyamatosan folyik a rekatalogizálás, a kur-
rens folyóirat-állományt, a disszertációkat, a
könyvállományt az 1 960-as évektó1 és a muzeális
állományból a Gyõry-gyûjtemény nagyobb részét
már feldolgoztuk. Egy projekt keretében tavaly
feldolgozásra került az összes magyar nyelvû
inkurrens folyóirat.

1965-tó1 mú'ködött az Üllõi út 22.-ben a száz-
ötven személyt befogadó olvasóterem, a Hallga-
tói Könyvtár õse, ami valójában csak könyvolva-
só helyiség volt. Ennek az állománya volt az a
mag, amely az 1982-ben épített Hallgatói Könyv-
tár állomány át képezte.

Erõss László 1963-ban azt írta: "Az egyetemi
könyvtár legfó'bb feladata az egyetem oktató,
nevelõ és gyógyító munkájának könyvtári és
dokumentációs támogatása. A könyvtárnak, hogy
tájékoztató munkáját az egyetemhez simulva tud-
ja kiépíteni, az egyetem elismerését kell kivívnia.
És ez nem tisztán anyagi kérdés." (Orvosi Könyv-
táros 3. 1963. 99-101.)

1962-ben a könyvtár az Orvos egyetem köz-
ponti épületében, az elsõ emeleten volt, ahol egy
nagy olvasóterem 32 hellyel és egy kis bibliográ-
fiai szobában négy hellyel állt az olvasók rendel-
kezésére.

A háromezer folyóméternyi könyvállvány el-
lenére az állomány egy része a földön volt. A
könyvtár munkamódszere nem korszerû, írta
Erõss László és Papp Emil (Az orvosi Könyv-
táros 2. 1962. 13-18.), kölcsönzése patriarchá-
lis jellegû. A kölcsönzõ cédulákat szerzó'k vagy
címek, illetve folyóiratcímek szerint betûrend-
be rakva kezelték, ezt hetente átnézték, és eb-
bõl készítették a felszólításokat. Az állomány
éves gyarapodása ezer könyv, hatszáz folyó-
irat, hatezer aprónyomtatvány volt.

Az 1997-es könyvtári törvény értelmében a
könyvtár nyilvános, minden magyar állampolgár
igénybe veheti. A könyvtár a lopások és az ille-
téktelen használók ellen egyetlen módón tudott
védekezni, 2000 augusztusa óta proximity kár-
tyás beléptetõ rendszert és a nyitva tartás egész
ideje alatt biztonsági õrt alkalmaz. Így az olvasók
megszûrhetóK, és csökkent a lopások száma.

Néhány állományadat

1 860-ban 5300 kötet
.1900-ban 15 000 kötet

1945-ben 56218 kötet
1955-ben 110469 kötet
1960-ban 135 510 kötet
1964-ben 157 887 kötet
200 1-ben 248573 kötet

Folyóiratok

1946-ban 17
1950-ben 138
1 955-ben 446
1960-ban 651
1964-ben 694
2001-ben 546 folyóirat járt, de 1212 folyóirat

teljes szövegû verziójának elektronikus elérhetõ-
sége volt lehetséges.

Munkatársak száma

1945-ben 3
1955-ben 6
1959-ben 11
1964-ben 14
1982-ben 25
1993-ban 32
2002-ben huszonnégy fõállású dolgozó van,

hét részfoglalkozás ú, négy polgári szolgálatos, egy
önkéntes, de fél éven át dolgozott könyvtárunk-
ban három rehabilitált személy is egy alapítvány

támogatásával

Olvasótermi férónelyek

1900-ban 10 hely
1942-ben 10 hely
1959-ben 50 hely
1958-ban diákkönyvtár harminc-negyven

hellyel az Üllõi út 22-ben, ahol csak tanköny-
veket kölcsönöztek. 1982-ben építették meg az
Üllõi út 26. II. emeletén az ún. Hallgatói
Könyvtárat hetven férõhellyel. Így a könyvtár
130 férõhellyel rendelkezik, amit még kiegé-
szít az Információs Centrum tíz férõhelye, hat



hely saját számítógép-használatra internet-
elérésseI.

Könyvtárunk alapító tagja a három éve egyéni
kezdeményezésból létrehozott, majd az Országos
Széchényi Könyvtár ircmyítása alá kerult MIT-HOL,
jelenlegi nevén LIBINFO internetes tájékoztató szol-
gáltatásnak, melynek szakmai irányító testületében
is részt. veszünk. Ez a szolgálat ingyenes.

Néhány 2001-t~s számadat.

tum-továbbítás ára egyelõre nem tér el a normál
másolás díjától. Végeztünk felmérést a különbö-
zõ könyvtárak között, a legmeglepó'bb az volt,
amikor a kérõ könyvtár jelezte, hogy õ ezt a szol-

gáltatást ingyenesnek gondolta.
Mi az, ami az elmúlt pár évben megváltozott

a könyvtári szolgáltatásokban? Bevezettük és
mú'ködik a proximity kártyás beléptetõ rendszer,
a teljes nyitvatartási idõ alatt szolgálatot teljesít a
biztonsági õr, átalakítottuk az információs szoJgá-
latot, frissen végzett diplomások kerültek oda. Egy
nap alatt továbbít juk a könyvtárközi kölcsönzést
és folyamatos a gépi felszólítás, melynek hatására
javult a kölcsönzési fegyelem.

További terveikben szerepel, hogy általánossá
tegyük a proximity kártyát, és azon kölcsönözni,
másolni, nyomtatni is lehessen.

Összefoglalva megállapíthatjuk, hogya
Semmelweis Egyetem Központi Könyvtára ha-
talmas utat tett meg az elmúlt 174 év alatt. Re-
méljük, a 175 éves jubileumi ünnepségek idején
a könyvtári szolgáltatások további fejlõdésérõl is
beszámolhatunk.

A könyvtár állománya 248 573 dokumentum,
az éves gyarapodás 2415 darab. Ez könyv, fo-
lyóirat (csak a bekötött folyóirat), videó, CD-
ROM. 188 idegen nyelvû könyvet szereztünk be
8,1 millió forint értékben.

Az idõszaki kiadványok száma 546, de az
elmúlt év folyamán 1212 folyóirat teljes szövegû
verziójának elektronikus elérhetõsége volt bizto-
sítva az egyetem számára.

Magyarországon a leghosszabb nyitvatartási
idõvel mú'ködnek olvasótermeink, a vizsgaidõszak-
ban heti 85 órát tartunk nyitva.

Dr. Szab{}né Balogh Clari.\'.\'aBeíratkozott olvasók száma: 825
Könyvtárlátogatók száma: 67 276
Könyvtárközi kölcsönzés: 4699
Egyéni kölcsönzés: 5116

Irodalom

Ez évben januártól júliusig 2784 kérést teljesí-
tettünk, 148 esetben nem tudtuk megküldeni a
kért dokumentumot. A nem teljesített kéréseket,
amennyiben a megadott adatokban van a hiba,
adatbázisokban ellenõrizzük.

Kiemelkedõ a februári hónap, amikor 733 kérés
érkezett könyvtárunkhoz. A kéréseket aznap ér-
keztetjük, és másnap az elkészült anyagot továb-
bítjuk. A kérések érkezhetnek levélben, e-mailben,
faxon. A fizetés történhet kézpénzben, számlá-
val, munkajegyen keresztül. A fizetés módját, mint
ahogy a kéréseket is, nyilvántart juk. Megváltoz-
tattuk a nyilvántartást, oldalszámra pontosan meg
tudjuk mondani, ki, mikor és mit kért tó1ünk.
Ennek azért van jelentõsége, mert fó1eg a faxon
érkezett kéréseknél fordult elõ több alkalommal,
hogy a kérõ fél sérelmezte a faxon való továbbí-
tásért felszárnított száz forintot, mert úgy gondol-
ta, ez ingyenes.

Változást hozott az életünkbe az Ariel szoft-
ver beszerzése. A kéréseket, amennyiben a foga-
dó könyvtár rendelkezik Ariellel, ezen a módon
is tudjuk továbbítani. Az Arielen való dokumen-

Budapesti Orvostudományi Egyetem. Egyete-
münk húszéves fejlõdése 1945-1965. -Bp. 1965.

Budapesti Orvosi Kar Ülésjegyzõkönyve
1862.

Erõss László, Papp Emil: A budapesti Orvos-
tudományi Egyetem könyvtára. In: Orvosi Könyv-
táros 2. 13-18. 1962.

Erõss László: A Budapesti Orvostudományi
Egyetem. In: Orvosi Könyvtáros 3. 99-101. 1963.

Korbuly György: A budapesti orvoskari ta-
nártestület "Weszprémi István" könyvtára. In:
Orvosi Hetilap 147-149. 1943.

Székely Sándor: A magyarországi orvosok
szakmai tájékozódási forrásai a XIX. század elsõ
felében. In: Comm. Hist. Artis. Med. 57-59. 269-275.1969.

SeIn1nelweis Egyetem Központi Könyvtárának
éves jelentései. Kézirat.

Vilmon Gyuláné: A Semmelweis Orvostudo-

mányi Egyetem Központi Könyvtárának fejlõdé-
se. 169-185 p.

A Magyar orvostudományi könyvtárügy és
információ harmadik évtizede. Szerk. Székely
Sándor. Bp. 1979, OOKDK, 259 p.
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A Romániai Magyar
Könyvtárosok
Egyesületének

tanácskozása

(2003. augusztus 25-27.,

Az illyefalvi várdomb lábánál, az 1990-es évek
elején létrehozott modern konferenciaközpontban
került sor a romániai magyar könyvtárosok eddig
legnagyobb létszámú összejövetelére. Mint kö-
szöntõ beszédében Kiss Jen~ az egyesület elnö-
ke, a Kovászna Megyei Könyvtár igazgatója és a
tanácskozás fõ szervezõje elmondta, eredeti szán-
dékuk az volt, hogy a magyarországi példát kö-
vetve a romániai magyar könyvtárosok elsõ ván-
dorgyú1ését szervezik meg, ám nem láttak garan-
ciákat arra, hogy a következõ évre is sikerül meg-
teremteni az ehhez szükséges anyagi fedezetet,
ezért inkább csak "tanácskozás"-ra invitálták a
résztvevó'ket. Az elõadások tematikai változatos-
sága, az azokhoz kapcsolódó viták, a megjelen-
tek köre (Partium 10, Kolozs megye 9, Maros
megye 14, Hargita megye 30, Kovászna megye
28, Magyarország 8 fó') mindenesetre biztosítot-
ták azt, hogy a tanácskozás minden tekintetben
felért egy hazai vándorgyú1éssel.

Az elsõ, beköszöntõ elõadás a múltba tekin-
tett. Róth András (Haáz Rezsõ Tudományos
Könyvtár, Székelyudvarhely) a két világháború
között mú'ködött erdélyi magyar könyvtárakat mu-
tatta be. Érdemes megenilitenünk: a versailles-i bé-
keszerzõdést követõen Magyarország 1348 tudo-
mányos és közmûvelõdési könyvtárából 326
(25%) került át Romániához. Róth András az
egykori népkönyvtáraktól az egyházi, tudományos
könyvtárakig -számot vetve az újabb intézmé-
nyekkel is -ezek sorsát, tevékenységét tekintette
át. (Elõadásának rövidített változata a Korunk
2002. évi áprilisi számában jelent meg.) Ezt kö-
vetõen e sorok írója A kortárs magyar irodalom
olvasottsága avagy ajánlási lehetõségei a közmû-
velõdési könyvtárakban címmel ismertette azokat
a felméréseket, amelyek a mai magyar szerzó'k

fogadtatását vizsgálták a széke~fehérvári Vörös-
marty Mihály Megyei Könyvtárban, majd szólt.
azokról az olvasási programokról, rendezvényso-
rozatokról, amelyek -mintegy válaszadásként a
felmérések nem éppen szívderítõ eredményeire -

sikeresen népszerûsítették a kortárs ( határon in-
neni és határon túli) magyar mûveket. Praznovszky

Mihály (Eötvös Károly Megyei Könyvtár, Ve~zp-
rém) -csatlakozva ahhoz a véleményhez, hogya
könyvtáraknak a korszerû információs szolgálta-
tások mellett súlyt kell helyezniük a szépiroda-
lom népszerûsítésére is -XXI. századi olvasmány-
élményünk: Krúdy Gyula címmel tartott elõadást,
arra is emlékeztetve, hogy az író 125 éve szüle-
tett. Véleménye szerint a közvéleményben állan-
dósult egy bizonyos Krúdy-kép (amiben a
Szinbád címû film is szerepet játszott), ám Krúdy
klasszikus regényeinek, a személye köré fonódó
életrajzi legendáknak, mûvei újabb értelmezései-
nek (hogyan jelenik meg azokban az erotika, a
szürrealizmus stb.) megismerése, megismertetése
változásokat hozna a hagyományos Krúdy-képben.

Másnap kiállításmegnyitóval kezdõdött a prog-
ram. Róth András mutatta be az 50x70 cm-es
tablókon kifüggesztett szellemes, Könyv a könyv-
ben címû kiállítását. A tárlat -változatos forrás-
mûveket felhasználva -azt mutatta be, hogyan
jelenik meg a könyv mint illusztráció.

Fehér Miklós (Könyvtári Intézet) Könyvtár-
jövõ -jövõ könyvtár címû elõadása lapunk koráb-
bi számában jelent meg, legfeljebb aIll1yiban egé-
szíthetjük ki, hogy elõadásának nem csak legfon-
tosabb szöveges részeit vetítette le a hallgatóság
elé, hanem grafikai illusztrációkkal és zenei alá-
festéssel is kísérte azokat, s ezzel még meggyõ-
zóöbé tette szubjektív jövó'képét.

Dippold Péter (Könyvtári Intézet) egy közvet-
lenebb jövó'képet rajzolt elénk a könyvtárügy
európai távlatairól. Kifejtette: a könyvtár szerepe
változatlan, ám a fogalmak átértékelõdnek, a te-
vékenységek átalakulnak, a közgyûjtemények
között új típusú kapcsolatok jönnek létre. Szólt a
nemzetközi kapcsolatok különbözõ típusairól, az
EU projektjeiben való részvétel nehézségeirõl és
azokról a projektekró1, amelyekben Magyarország
is részt vesz, valamint a.rról is, hogy mit tehet a



vaiból, személyiségébõl sugárzó ügyszeretet,
elhivatottság feltehetõen hozzájárul majd ahhoz,
hogy fiatal hallgatói körében valóban követõk-
re találjon.)

A Bihar megyei közkönyvtárak helyzetérõl
szólt Tavaszi Hajnal, a megyei könyvtár mun-
katársa. A megye nyolcvanöt községi könyvtá-
ra közül mintegy huszonötben alkalmaznak fõ-
hivatású könyvtárost, sok a névlegesen mûkö-
dõ könyvtár, kevés az állománygyarapítási ke-
ret, a kétmillió lejes összeg (kb. tizennégyezer
forint) már jónak mondható. Az értelmiség ki-
vonult a falvakból (a tanárok is ingáznak), a
helyi kulturális élet a korábbihoz képest hanyat-
lóban van. Sajnos a megyei könyvtárban is
visszaesett a magyar nyelvû irodalom keresett-
sége, holott Nagyvárad lakosságának huszon-
két százaléka magyar. Örvendetes viszont, hogy
újabban kötelezték a könyvtár igazgatóját arra,
hogya gyarapítási keretbõl a lakosság arányá-
nak megfelelõen vásároljon magyar nyelvû

könyveket.
Jobb a helyzet Kovászna megyében -mint

Kiss Jenõtõl hallottuk -, ám az elõzõ idõszak-
hoz képest jelentõsen romlott. 1990-ben har-
minckét település bõl huszonnégyben volt fõál-
lású könyvtáros, ám amikor a könyvtárak 1997-
ben önkonnányzati alárendeltségbe kerültek, "el-
kezdték nyirbálni a béreket", így ma már csak
tizenhat településen van fófiivatású könyvtáros.
(Ennek kapcsán megemlítette: mivel az RMDSZ
jelöli a polgármestereket, az egyesület elnöksé-
ge javasolni fogja a szövetség legfelsóöb veze-
tõségének, hogy a könyvtárak fenntartásának,
fejlesztésének a programja, kötelezettsége ke-
rüljön be a választási programokba.) A könyv-
tárak mintegy felében nincs gyarapításra fordít-
ható összeg. Ebben az esetben a megyei könyv-
tár vásárol részükre könyveket, illetve a külön-
bözõ alapítványok által adományozott könyve-
ket osztják szét közöttük. Sajnos ez utóbbiak
nem mindig felelnek meg a célnak, jóval több
gyermekkönyv kellene. Felhívta a figyelmet
arra, hogy a testvérkönyvtári kapcsolatokat is
sokkal jobban ki kellene használni, bõvíteni. A
könyvtárak mú'ködési körülményeit, nehézségeit
is tükrözõ, ugyanakkor tárgyilagos számveté-
sek után -afféle pozitív jövõképet is elõreve-
títve -a Székelyudvarhelyi Városi Könyvtár
igazgatójának az elõadásával zárult a romániai
magyar könyvtárakról szóló beszámolók köre.

szakma azért, hogy a romániai magyar könyv-
tárakat is bevonhassák azokba.

Barto." Éva (Könyvtári Intézet) szintén a
könyvtárügy, könyvtári szolgáltatások változá-
sairól szólt -ezúttal a könyvtáros személyét
megközelítve -A könyvtárosság a változó vi-
lágban címmel. Újra kell gondolni a könyvtá-
ros szerepét (pl. kell-e a lexikális tudás vagy
elég az információkeresõ rendszerekben való
jártasság stb.), a könyvtáros kifejezés gyûjtõfo-
galom, a munkaterületek specializálódtak, ezért
a képzésnek is differenciáltnak kell lennie,
ugyanakkor a könyvtárost mentesíteni kell az
adminisztrációs munkától.

Bartos Éva elõadására utalt Sebestyén Mi-
hály (Teleki Téka, Marosvásárhely), amikor ör-
vendezését fejezte ki a felett, hogy milyen sok
fiatal és új arcot lát a jelenlévõk között, ám
nem tudja, hogy ez azt jelenti-e, hogy ilyen
vonzó a könyvtáros szakma vagy csak azt, hogy
az alacsony bérek miatt magyarokat is kényte-
lenek alkalmazni a romániai könyvtárak. Elõ-
adásában -A XVI-XVII. századi könyvtári ka-
talóguL'Iszerkesztés kérdései -egyébként arról
tett tanúságot, hogy viszonylag keveseket érin-
tõ szakmai kérdésekrõl hogyan lehet élvezetes,
ironikus és önironikus (hiszen saját munkássá-
gának mûhelykérdéseirõl beszélt) elõadást tar-
tani.

Ezt követõen Fülöp Géza, az erdélyi infor-
matikai szakemberek jól ismert doyenje Digita-
lizálás a könyvtárban címmel tartott a történeti
elõzményekre is utaló, a használó és a könyv-
táros számára egyaránt szemléletes, a romániai
és a nemzetközi gyakorlatra is kitekintõ elõ-
adást. Megállapította: a jövõ könyvtára hibrid
könyvtár lesz, ahol a hagyományos és elektro-
nikus dokumentumok egyaránt hozzáférhetõk
lesznek.

Az utolsó nap délelõtt jén a romániai magyar
könyvtárak gondjairól, teendõirõl esett szó.

Fülöp Mária, aki nyugdíjba vonulásáig,
1991-ig negyven éven át volt a Maros Megyei
Könyvtár munkatársa, a könyvtárban az elmúlt
évtizedben újra meginduló helyismereti mun-
káról, annak múnelykérdéseiról, kiadványokról,
köztük az általa szerkesztett legújabb bibliog-
ráfiáról (Maros megye a könyvekben 1990-
1999, Ma ros vásárhely, 2002), további tervek-
rõl tartott sokoldalú, követésre méltó módszer-
tani kérdéseket is tartalmazó elõadást. (A sza-

28 .Könyvtári Levelezõ/Iap. 2004 január



A városi könyvtár 2001-ben készült el. Há-
romszintes, alapterülete 11 893 m2, állománya
százhúszezer kötet, a beíratkozott olvasók száma
4728 (a lakosság tizennégy százaléka). A hagyo-
mányos könyvtári dokumentumok mellett gazdag
"Hangzó- és látvány tár" is található a könyvtár-
ban. Gyermekfoglalkozások (a Kuckó játszóház-
ban), könyvbemutatók, kiállítások, szabadegyete-
mi elõadások rendezése mellett különbözõ közös-
ségeknek (a legnépszerúbb a régiséggyûjtó'k klub-
ja) is helyt ad a könyvtár, amely egy helyi tudo-
mányos múnelyt is kialakított, s ennek eredmé-
nyeként a közelmúltban közreadták az Aeropolis
címû tanulmány kötet harmadik kötetét.

A továbbiakban magyarországi tájékoztatókat
hallgattak meg az érdeklõdóK. Kálóczy Katalin, a
Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma
(NKÖM) Nemzeti és Etnikai Kisebbségek Fõ-
osztálya tanácsosa ismertette a minisztérium tá-
mogatási formáit. A határon túli könyvtárak állo-
mánygyarapítására nyújtott támogatás mellett na-
gyobb súlyt fektettek és fektetnek majd a szolgál-
tatások korszerûségét, minõségét elõsegítõ prog-
ramokra (internetes kapcsolatok kiépítése, szoft-
verek vásárlása, továbbképzések szervezése).

Monok István, az Országos Széchényi Könyv-
tár (OSZK) fõigazgatója elmondta, hogy az in-
tézmény feladata a határon túli könyvtárak támo-
gatása is, igyekeznek a központi szolgáltatások
közül minél többet biztosítani a részükre, ezt szol-
gálja például a Magyar Elektronikus Könyvtár
Kolozsváron elhelyezett tükörszervere, amely
sokkal olcsóbbá teszi a hozzáférést. Sajnos -mivel
a számuk csökkent -a kötelespéldányokból már
nem tudnak küldeni a könyvtáraknak. Kérte a
könyvtárosokat, hogy gyûjtsék össze az OSZK
részére a magyar vonatkozású dokumentumokat,
keressék fel a helyi kiadókat, hogy kiadványaikat
ajánlják fel a MEK-nek.

Köszöntötte a tanácskozást Koncz Erika, az
NKÖM közgyûjteményekért felelõs államtitkára
is, aki felvázolta a minisztérium határon túli könyv-
tári stratégiáját, s -többek között -ígéretet tett a
következõ évi "vándorgyûlés" támogatására is.

A tájékoztatókat élénk konzultáció követte,
amelyen számos gyakorlati kérdést sikerült tisz-
tázni, többek között azt, hogy azok a könyvtáro-
sok, akik hungaricumokat, köztük aprónyomtat-
ványokat gyûjtenek, valamint eljárnak a kiadók-
nál, hogy kiadványaikat flopin ajánlják fel a MEK-
nek, megbízó levelet kaphatnak az OSZK-tól.

A tanácskozás hivatalos programja ezzel vé-
get ért. Kiss Jenõ, az egyesület elnöke zársza-
vában hangsúlyozta: a tanácskozás hozzájárult
ahhoz, hogy a szétszórtságban élõ magyar
könyvtárosok összetartozását megerõsítse, s jó

volt (természetesen nem elõször) megbizonyo-,
sodni arról is, hogy ennek az összetartozásnak
fontos részét jelentik a magyarországi kollégák,
intézmények, a könyvtárügy irányítói is. Hang-
súlyozta, hogy a szakmai elõadások, konzultá-
ciók nemcsak a szakmai ismereteket bõvítették,
hanem sok esetben konkrét tennivalókra, a helyi
együttmûködés új formáira is ösztönözték a
jelenlévõket. Az együttlét öröme, az új, szemé-
lyes kapcsolatok kialakítása vagy megerõsítése
jellemezte a három napot.

Mit tehet mindehhez hozzá e sorok írója? El-
sõként azt, hogy az elõadások a következõ fon-
tosabb tárgykörökben hangzottak el: könyvtártör-
ténet (1), digitalizálás-számítógépesítés (l), hely-
zetelemzés a romániai magyar könyvtárakI"ól (3),
könyvtári jövó'kép (3), Magyarország és a romá-
niai magyar könyvtárak kapcsolatai (3), a könyv-
tári munka módszertani kérdései (4).

Azt hiszem, az arányok megfeleltek a tanács-
kozás céljainak, annál is inkább, mert a viszony-
lag elméleti megközelítésû elõadások is a gyakor-
lati teendó'ket szolgálták.

Másodikként még azzal kell kiegészítenem e
kissé hosszadalmasnak tûnõ tudósítást, hogya
tanácskozás (miként a vándorgyûlések) természe-
tesen kiegészült kellemes kulturális (és kulináris)
programokkal: a résztvevó'k megtekintették (a ki-
állítás rendezõ jének, Praznovszky Mihálynak a
kalauzolásával) Jókai Mór és Mikszáth Kálmán
illyefalvi állandó kiállítását, a sepsiszentgyörgyi
Székely Nemzeti Múzeumot, kirándultak Cser-
nátonba (újabb múzeumlátogatások), ahol pazar
vendéglátásban volt részük, s kiváló népszenei
mûsort hallgattak meg, ami azonban rövidesen
átváltott tánczenévé, így az eló'bbiekben említett
kapcsolatok kiépítésére immár közvetlen testkö-
zelben kerülhetett sor. Harmadikként -s gondo-
lom, minden résztvevõ nevében -már csak azt
szeretném megemlíteni, hogy köszönet a szerve-
zõknek, a támogatóknak (NKÕM, Kovászna
Megyei Könyvtár, Kovászna Megye Tanácsa,
Communitas Alapítvány).

További hasonló együttléteket, eredményes
nk , ,mu at. 1

Arat() Antal

29

Iap. 

2004.evelezõ jonuéKönyvtá ri



f()l~mációszabadság
sz.lellemi szabadságdán 

köl)yvtál~akban~l~

e:

A dán népkönyvtárak története több mint százöt-
ven évre tekint vissza, s ez az idõ egybeesik a
nagy társadalmi változások korával is. Úgy lehet-
ne összefoglalni, hogy ekkor kezdõdött a dán
demokrácia. Ekkor valamennyi társadalmi réteg
képviselõit polgároknak tekintették -nem királyi
alattvalóknak. Kicsit túlzás azt állítani, hogy min-
den társadalmi réteg képviselõit, hiszen a nóK csak
1915 után kaptak választójogot; valamint más
csoportok, mint a magukat önállóan ellátni nem
tudók, szintén kies tek a választók köréból. Az
alapötlet az volt, hogy vagyontól és rangtól füg-
getlen módon lehessen választani, sõt, évekkel
késó'bb a nóK, a szolgálók és a munkaképtelen
öregek is választhattak.

A tájékozottság volt a feltétele annak, hogy
valaki tagja lehessen egy demokratikus társada-
lomnak. Ezért nagy változások indultak el a tájé-
koztatás fejlesztésének irányába, és itt nem csak
a könyvtárakra kell gondolnunk, hanem a tájé-
koztató szervezetekre is, melyek létrejöttérõl,
mûködésérõl még hallani fogunk.

Miután ez már rég elfogadott tény, az l800-as
évek óta, nem igazán gondolunk rá a mindenna-
pokban. Nincs már miért harcolnunk, és ez nagy
probléma, sõt, még nagyobb probléma is lehet. Ezt
egy késó'bbi példával kívánom majd megvilágítani.

Különösen akkor, amikor külföldi kollégákkal
találkozunk, fogalmazódik meg bennünk együt-
tesen a gondolat, hogy nekünk a tájékoztatási
rendszerek által, melyek között ott vannak a
könyvtárak is, birtokunkban van egy közös erõ.
A ti látogatásotok is gondolatot ébresztett ben-
nünk. Érdeklõdésetek a könyvtárak szerepéról az

információ- és szólásszabadság területén azt je-
lentette szá1nunkra, hogy ez a szerep nem is annyi-
ra magától értetõdõ. Abban a fonnában biztos
nem, hogy a könyvtárak lennének ennek a mun-
kának a kizárólagos központi irányítói.

Azok, akik ott voltak Dániában, emlékezhet-
nek a FAIFE-nél tett látogatásunkra, melynek
vezetõje akkor Jan Ristarp volt. Az iroda még
mindig Dániában van, a vezetõjét most Su.S'anne
Seidelinnek hívják. A FAIFE elnevezés a Free
Access to Infonnation and Freedom of Expressiont
jelöli. Ez a szerva könyvtárosok nemzetközi
szervezetének, az IFLA-nak (International
Federation of Library Associations) a bizottsága
és irodája. A dán egyesület nagyon aktívan tevé-
kenykedett 1 997-ben a szervezet alapítása körül,
ezért helyezték a központot Dániába. A központi
iroda felállítását a svéd konnány is nagymérték-
ben támogatta a SIDA fejlesztési szervezeten
keresztül.

A F AIFE munkájának elõzménye az ENSZ
nyilatkozata az emberi jogokról, melyben az áll:
mindenkinek jogában áll saját véleményt alkotni
s azt olyan módon kifejezni, ahogyan azt kívánja.

A F AlPE egyik fontos feladata az információ-
gyûjtés és éves beszámolók készítése, amelyek-
ben olvasni lehet a szólásszabadság körülménye-
iró1 a világ egyes országaiban. Csak azon orszá-
gokról készülnek jelentések, ahol különösen prob-
lémás a szólásszabadság helyzete. Létezik egy
érdekes beszámoló a dán szólásszabadság hely-
zetérõl is. A világ minden országában született
jelentés a könyvtárakról és a szellemi szabadság-
ról, valamint az internetes cenzúráról.

A FAIFE javaslatot tesz felszólalásokra, me-
lyeket az IFLA találkozóin terjesztenek elõ, ilyen
módon hangsúlyt fektetve a problémákra, melyek
a világ országaiban merülnek fel. Ezen folyama-
tok által fejthetik ki hatásukat a nemzeti politiku-
sokra és döntéshozókra.

A F AIFE akkor reagál a történtekre, amikor
különleges szituációk merülnek fel, ahol az infor-
máció szabad áramlását akadályozták. Egy példa
erejéig meg említeném Franciaországot, ahol a
helyi szélsõ jobboldal politikusai megkísérelték
cenzúrázni a könyvtárak könyvbeszerzését. Ez

* Elhangzott 2003. október J 8-án Szegeden a Somo-

gyi-könyvtárban. az információszabad.\'ágról rendezett
konferencián. (Elffvnényét lapunk decemberi számának
Napló rovatában közöltük.)
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Megfelel a könyvtárak személyzete ezeknek a
feltételeknek? Megfelelnek a helyi politikusok
ezeknek az elvárásoknak? És a könyvtárhaszná-
lók tisztában vannak ezekkel az alapelvekkel?

Az elsõ kérdésre a legtöbb dán minden bi-
zonnyal határozott igennel felelne. Az viszont
kevésbé biztos, hogy a politikai döntéshozók meg
akarnak felelni az említett alapelveknek. És ami a
lakosság tájékozottságát illeti, az már inkább be-
határolható. Hiszen az nem sokat segít rajtunk,
hogy hozzáférhetünk minden anyaghoz, ha nem
ismerjük ennek a lehetõségeit. Dániában a lakos-
ság hetven százaléka használja a könyvtárakat.
Ebbõl következik, hogy van egy bizonyos har-
minc százalék, amelyik nem használja. Ez vi-
szonylag jó adat nemzetközi szinten, de nem le-
het megnyugtató a számunkra, ha állandóan nem
törekszünk arra, hogy ez az arány javuljon.

Az egyik lehetséges csoport, akik felé szeret-
nénk nyitni, azok a fiatalok, akik kikerülnek az
oktatási rendszerbõl, nem tanulnak tovább. Itt
érdekes megjegyezni, hogy a munkanélküliek sem
túlságosan érdeklõdnek a társadalom szabadidõs
foglalkoztatási ajánlatai iránt, és ez sajnos a könyv-
tárhasználatukra is jellemzõ.

Nagyon nehéz megnyernünk a bevándorlók
csoportját is. Körülbelül a lakosság hat százaléka
nem dán, de menekültként, bevándorlóként vagy
ezen csoportok leszármazottjaként itt lakik. Az õ
esetükben nyelvi problémákkal, esetleg az olva-
sás hagyományának hiányával kell szembenéz-
nünk. A mi könyvtárainkban nem nagyon talál-
hatók a skandináv nyelveken vagy a fõ világ-
nyelveken -mint az angol, német, francia -kívül
más idegen nyelvû könyvek. Kevés az olyan
képzett munkatársunk is, aki segítene az olvasók-
nak a különbözõ keresett anyagok megtalálásá-
ban. Számos országban, ahonnan a bevándorló-
ink érkeznek, egyáltalán nincs hagyománya az
olvasásnak a lakosság széles köreiben, és nincs
kiépített könyvtárhálózat sem. Hogy ennek elle-
nére sok embert tartunk könyvtárhasználóként
nyilván, az annak köszönhetõ, hogy nagy figyel-
met fordítunk a kínálatunk ismertetésére. Például
könyvtárlátogatást szervezünk az iskolásoknak a
helyi könyvtárakban. Annak ellenére, hogy min-
den iskola rendelkezik saját könyvtárral, fontos-
nak tartjuk, hogy megismerjék a közkönyvtára-
kat, hogy azokat használják szabadidejük eltölté-
sére, vagy hogy látogassanak el oda akkor is,
amikor már nem járnak .iskolába.~

igen extrém szituáció volt, mégsem egyedülálló.
Még Dániában is találhatunk példát arra, hogy
politikusok idõról idõre megpróbálják visszaszo-
rítani a könyvtárak vásárlását bizonyos könyvek-
re kiterjedõen, amiket nem szeretnek. A FAIFE
jelentõs tevékenysége a koszovói könyv.tárviszo-
nyokról szóló jelentés, valamint az afganisztáni
könyvtárak átépítésében való részvétel.

A múlt évben a glasgow-i nemzetközi könyvtá-
ros találkozón elfogadtak egy nagyon fontos rende-
letet a könyvtárak információs szolgáltatásairól és a
szellemi szabadságról. Ez lett az ún. glasgow-i ren- .

delet. Formailag az ENSZ-okmányokra hasonlít.
Nem sokban különbözik egy hasonló IFLA-ren-
delettól1999-ból, amely, ha jól sejtem, megtalál-
ható magyar fordításban az interneten.

A rendelet fóob pontjai a következó'k:

1. A könyvtárak és az információs központok
lehetõvé teszik az információkhoz való hozzájutá.~t.

2. A könyvtárak és az információs központok
segítik a fejlõdést, védik a szellemi szabadságot,
segítenek a demokratikus értékek terjesztésében,
és biztosítják az univerzális polgári jogokat. Ezért
kötelezõ biztosítani a könyvtárhasználóknak a
megfelelõ adatállományhoz való hozzájutást a
korlátozás minden fonnája nélkül, valamint a
cenzúra mellõzésével.

3. A könyvtáraknak és az információs köz-
pontoknak be kell szerezniük és hozzáférhetõvé
kell tenniük az anyagok lehetõ legnagyobb vá-
lasztékát, hogy abban a társadalom polaritás a
visszatükrözõdjön. A könyvtári anyagok kiválasz-
tása csakis szakmai döntési folyamatok eredmé-
nyeképpen jöhet létre, politikától függetlenül,
morális és vallásos álláspontok mellõzésével.

4. A könyvtáraknak és az információs köz-
pontoknak rendelkezésre kell bocsátaniuk min-
denféle töredékes anyagot és hozzáférhetõvé kell
tenniük minden használó számára. A diszkrimi-
nációnak semmilyen formája nem juthat kifeje-
zésre, sem faji, sem nemzeti alapon, sem a poli-
tikai hovatartozás miatt.

5. A könyvtáraknak és az információs köz-
pontoknak meg kell õrizniük az egyéni haszná-
lók adatainak anonimitását és bizalmasságát, akár
egy információról van szó, amit a használó keres
vagy kap, akár a könyvtár állományában lévõ
anyagok kölcsönzésekor és használatakor meg-
adott adatokról, amelyeket más szerveknek továb-
bítanak.
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meg a zenei részleget, 1969-ben a képzõmûvé-
szeti alkotásokat kölcsönzõ részleget. Mindkét új
részleg nyitása az olvasók számának nagymérté-
kû növekedését idézte elõ.

Az irodalom területén az a legfontosabb kér-
dés, hogy jóváhagyunk-e minden megjelenési
formát. Figyelembe kell vennünk a minõségi kö-
vetelményeket és a mennyiségi korlátokat. Van-
nak olyan könyvek, amelyek igen speciálisak, csak
egy nagyon behatárolt olvasókörhöz szólnak.
Fennáll annak a veszélye, ami a tévével, rádióval
kapcsolatban bekövetkezett: a populárisabb köny-
vek el fogják vinni a teljes anyagi keretet.

A ritka, kis példányszámú könyvek, amelye-
ket mi smalloknak nevezünk, mind nehezebben
lesznek hozzáférhetõek, ha csak a legnagyobb
könyvtárak tudják éKet beszerezni. A valóságban
természetesen egészen speciális kötelezettséget
érzünk azon könyvek iránt, amelyeket csak na-
gyon kevesen fognak elolvasni. Persze e köny-
vek kapcsán sérül a szólásszabadság, ha nincsen
olvasópiacuk. Nagyon sok könyv nem is látná
meg a napvilágot, ha kiadójuk számára nem len-
ne biztosítva a könyvtárak kötelezõ példányvá-
sárlása.

Az internet egyfajta aranybányája az informá-
cióknak, és sokaknak nagy segítséget jelent. A
könyvtárak, azzal, hogy biztosítják mindenki szá-
mára az internet-hozzáférést, lehetõvé teszik a
lakosságnak, hogy követni tudja a világ esemé-
nyeit. A dán lakosság hetven százaléka vagy ott-
hon, vagy a munkahelyén hozzájut az internethez.
A maradék a könyvtárakhoz fordul. De sajnos
egy dolog hozzáférni, és egy teljesen másik hasz-
nálni. Sokaknak szükségük van oktatásra, útmu-
tatásra, hogy használni tudják. Az internetes ok-
tatást a könyvtárak vagy saját maguk oldják meg,
vagy kiadják ehhez értõ vállalkozásoknak. Min-
denesetre a legtöbb könyvtár megtalálja erre a
számára megfelelõ megoldást.

Az útmutatásnál sokkal nehezebb megtalálni
azt, amit keresünk, eldönteni, hogy a fellelt infor-
mációk hitelesek-e. Amikor az adatmennyiség
óriási, az a mûvészet, hogyan találjuk meg a
megfelelõ korlátozást. Korábban a könyvtárosok
segítettek nekünk a nagy kínálatból kiválasztani a
megfelelõ könyvet, ma már ez a gyakorlat elévül-
ni látszik. Most inkább arra van szükség, hogy az
internetes adatok kiszûrésében segédkezzenek.
Azon fáradozunk, hogy a forrás kritikája témá-
ban oktassunk. A keresõprogramok persze nagy

Az általános iskolás korosztállyal úgy vesszük
fel elõször a kapcsolatot, hogy minden gyermek,
amikor betölti a második életévét, kap tõlünk egy
kis üdvözletet. Ekkor gyakorlatilag meghivjuk óKet
szüleikkel együtt a könyvtárba. A helyi bank
támogatásával kis könyvajándékkal is kedveske-
dünk nekik. Az idõsebb korosztály azon tagjai,
akik mozgási nehézségeik miatt akadályoztatva
vannak a könyvtár látogatásában,. telefonon ren-
delhetnek könyvet a könyvtárból, és megbeszél-
hetik a könyvtáros sal, milyen könyv kikölcsön-
zésére gondoltak. Ezután házhoz szállítjuk nekik
a kiválasztott könyveket. A korlátozottan látók
számára hangoskönyveket és újságokat kölcsön-
zünk. A helyi újságot, mely nálunk hetente egy-
szer jelenik meg, kazettára mondjuk, és így az is
kölcsönözhetõvé válik. Természetesen ez a szol-
gáltatásunk is ingyenes, mint ahogy a normál
könyvtárhasználat is az.

Szerintünk nagyon fontos az, hogya könyvtá-
rak PR-je életképes legyen. Ismerteknek kell len-
nünk a helyi társadalom számára, ezért fontosnak
tartjuk, hogy minimum hetente egyszer megjelen-
jen valami rólunk a helyi sajtóban.

A FAlFE határozatában nem csak könyvek-
ról, hanem az információs anyagok minden for-
májáról szó van. Itt elõször is az internetre kell
gondolnunk. Számos adatbázis túl drága ahhoz,
hogy magánemberként megvegyük, ezért nagyon
fontos, hogy ezekhez a könyvtárakban hozzáfér-
hessünk. Sajnos ismert tendencia, hogya könyv-
táraknak is korlátozniuk kell ezen adatbázisok
megvásárlását az anyagi lehetõségek behatárolt-
sága miatt.

Az egyéb anyagok, amiket szintén kötelessé-
ge egy könyvtárnak beszerezni és ugyanúgy
mûvészeti élményt nyújtanak, a megismerés lehe-
tõségét kínálják, mint a könyvek, azok a zenei és
képzõmûvészeti alkotások, filmek. A dán könyv-
tárak felszereltsége zenei téren nagyon jó, de a
képzõmûvészetek terén még mindig van mit fej-
leszteni. Itt megemlíteném a videóanyagunkat,
különösen a szakmai témájú mûvészfilm-gyûjte-
ményünket. Sajnos meg kell állapítanom, hogy
ezek a filmek messze nem állnak olyan mennyi-
ségben rendelkezésünkre, mint a könyvek.

Az az érdekes helyzet állt elõ, hogy megnõtt
az érdeklõdés a könyvek iránt azokban a könyv-
tárakban, ahol színesítettük a kínálatot. Éppen a
zene volt az, ami a különösen fiatal kölcsönzóKet
olvasókká tette. Lyngbyben 1963-ban nyitottuk
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segítséget jelentenek, de tudnunk kell segíteni az
olvasónak abban, hogy megtalálja ott a keresett
anyagokat. A könyvtárosoknak legalább azoknak
kell tudniuk segíteni, akiktõl távol áll az internet
világa. Pontosan úgy, ahogy azoknak segítettünk,
akiktõl távol állt a könyvek világa. ..

Az utóbbi idó'kben nagy tiltakozást váltott ki
az internetes filter használata. Hiszen nem túl jó,
ha a könyvtárakban pornóoldalakat lehet néze-
getni. A dán könyvtárak szervezete ennek ellené-
re ellenzi a filter használatát. Nem azért, mert azt
szeretnék, hogy a gyerekek tudjanak pornóolda-
lakat nézegetni, hanem azért, mert egy filter hasz-
nos információkat tartalmazó oldalakat is kizár-
hat. Például azok a filterek, amelyek a meztelen-
séget tartalmazó oldalakhoz való hozzáférést tilt-
ják le, letiltanak egy úszóverseny eredményhirde-
tését tartalmazó képes riportoldalt is. Mégis elfo-
gadom, hogy dolgoznak a probléma megoldásán.

A könyvtárak információnyújtási kötelezettsé-
ge nem kizárólag a kölcsönzendõ anyagokra
vonatkozik. Azt is él"tjük alatta, hogy lehetõséget
kell biztosítaniuk a polgároknak demokratikus
jogaik gyakorlására. Ebben a tekintetben pedig
nagyon fontos az, hogy követni tudják a politikai
döntési folyamatokat, vagyis, hogy hozzáférhes-
senek azokhoz az anyagokhoz, amelyek alapján
a politikai döntéshozók döntéseiket hozzák.

A lyngbyi könyvtárban nekünk van egy ön-
kormányzati hírekról informáló sarkunk. Itt min-
denki elolvashatja azokat a döntéseket, amelye-
ket az önkormányzat hozott. Azok a határozatok
is olvashatók itt, amelyek zárt ülésen keletkeztek
és a határozathozatalt megelõzõ jelentések, véle-
ményezések is. Habár létezik egy nyilvánosság-
ról szóló törvény, amely szerint mindenkinek jo-
gában áll ismerni a politikai döntések hátterét, a
polgároknak csak akkor van reális esélyük érvé-
nyesíteni ezen jogukat, ha ismerik azokat a hát-
tér-információkat, amelyek a döntés ekhez vezet-
tek. Nálunk igencsak nagy az igény erre a szol-

gáltatásra.
Bebizonyosodott, hogy nem elegendõ kirakni

a fontos döntéseket, papírokat az önkormányzat
hivatalában. Oda az emberek nem térnek be olyan
szívesen, mint a könyvtárakba, s nincs is olyan
hosszú nyitvatartási idejük, mint a könyvtárak-
nak. Ezen kívül a könyvtárak munkatársai elfo-
gulatlanul segítenek megérteni a különbözõ do-
kumentumok nehézkes szövegét, hiszen egyes
dokumentumok nyelvezete nagyon szakmai, ezért

nem könnyû éKet értelmezni. Annak ellenére, hogy
a könyvtárak is állami intézmények, az a jó hí-
rünk, hogy mi pártoktól függetlenek vagyunk.

A társadalom informálásába beletartoznak az
állami és az Európai Unióval kapcsolatos iratok
is. Folyamatos vita folyik arról, milyen mérték-
ben hozzuk nyilvánosságra az EU munkáját.
Nagyon jó lenne, ha nem minden arról szólna,
hogy nekünk miért lesz jobb, hanem egy kicsit
arról is, hogy mi hogyan tudunk egy jobb, közös
európai fejlõdésben segédkezni. Úgy vélem, az
uniós hivatalok nem mindig kezelik életszerûen a
problémákat, ezért a lakosság úgy találhatja, hogy
nem elég nyitottak. Ez teszi szükségessé, hogya
mi tájékoztató szervezeteink átvegyék a feladatot,
felvilágosítást nyújtsanak az európai viszonyokról,
úgy, mint ahogy a dán viszonyokkal kapcsolatban
teszik. Amikor már Magyarország is EU-tag lesz,
ez lehet az együttmúKödés egyik területe.

Eddig azokról a feladatokról beszéltem, ame-
lyek a könyvtárak kötelezettségeihez tartoznak, s
amelyeket többé-kevésbé teljesítenek is. V égeze-
tül szeretnék egy pár olyan lehetõséget megemlí-
teni, amikor a könyvtárak találkozóknak adhat-
nak helyet. Nagyon sok könyvtárnak jó adottsá-
gai vannak vitaestek szervezésére. Például lehet
vitaestet szervezni a társadalmi fejlõdésró1, ame-
lyen a helyi politikusok beszélgethet nek a lakos-
sággal. Hiszen mi képviselné jobban a könyvtár
érdekeit, mint az, hogy használóinak lehetõséget
biztosítson a helyi politikusokkal, a kulturális bi-
zottság tagjaival való találkozásra? Természete-
sen a könyvtárak ilyen jellegû rendezvényei
együttmúKödésben valósulnak meg a helyi infor-
mációs egyesületekkel, civil szervezetekkel.

Egyes könyvtárak rendelkeznek olvasói ta-
náccsal. Ez nem amolyan önkormányzat, hanem
inkább háttércsoport, ahonnan a könyvtár vezetõ-
sége új ötleteket kaphat, és inspirációkat a könyv-
tár számára megvásárlásra kerülõ anyagok kivá-
lasztásához. Sosem merült fel semmilyen olyan
félelem, hogy az olvasói tanács korlátozni pró-
bálná a könyvtárat a könyvállomány szabad ki-
választásában. Az olvasói tanács inkább a kínálat
szélesítésében érdekelt. Nekik az is érdekükben
áll, hogy könyvtárosi szolgálatot létesítsenek a
ritkábban lakott területeken. És persze ez az olva-
sói tanács jó lobbicsoport, ha fel kell lépni a helyi
politikusokkal szemben.

Remélem, hogy elõadásommal sikerült vala-
milyen szintû felvilágosítást adnom hallgatóságom-
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nak a dán könyvtárak igyekezetérõl, és arról,
hogyan felelnek meg a F AIFE rendelkezéseinek,
amikor a helyi mú'ködésról esik szó.. És reméljük,
elegendõ erõfeszítéseket teszünk az olyan orszá-
gok támogatására, ahol még mindig létezik cen-
zúra, amit mi úgy nevezünk: "egy város Oroszor-
szágban".. Igen, ez egy teljesen más probléma..
Mindenesetre nagy nemzetközi erõfeszítést és
szoros együttmú'ködést igényel a könyvtárak és
szervezeteik között..

Flemming ThrjJgersen

~

"Ne féljetek! Mert nagy örömet adok tudtul
Néktek és majd az egész népnek.

Ma megszületett a Megváltótok, Krisztus az
Úr, Dávid városában."

Lukács, 2. 10-11.

I
.Ir

,.~~

2003. október 11-12-én Pápai Lajos gyõri püs-
pök látogatott kis küldöttség élén Írországba,
becses ajándékot hozva magával. Annak a fest-
ménynek a másolatát, amelyet Walter Lynch ír
püspök menekített magával számûzetése idején,
1655-ben Magyarországra. A püspök Brüsszelen
keresztül utazva érkezett Gyõrbe, ami annak ide-
jén szabad királyi város volt és püspöki székhely.

A Szûzanyát és a Kisded Jézust ábrázoló fest-
mény különleges értékû relikvia. Története és
csodatevõ ereje egészen különös, egyben megin-
dító. Ritka szép bizonyítéka és különleges példá-
ja a "világegyház" mú'ködésének. Nagy értékû
relikviá ja az ír és a magyar katolikus egyháznak,
a gondviselés példájaként és szolgálatában.

A kép történetéhez hozzátartozik, hogy elme-
nekítõje, Walter Lynch, a teológia doktora, egy-
ház- és polgári jogban egyaránt jártas, nagy te-
hetségû és kiváló képzettségû férfiú volt. Család-

~";",,, J..

ja Galway eló'kelõségei közé tartozott, és egészen
Cromwell érkezéséig prominens vezetó'ket adott
a városnak és környékének. Hithû katolikusok és
jó hazafiak voltak, akik a cromwelli fordulat után
elûzettek és szétszórattak, vagyonukat elkoboz-
ták. Az akkor már püspöki rangú Walter Lynch
személyes tárgyai és a festmény kivételével min-
den holmiját -így nagy értékû és gonddal válo-
gatott könyvtárát is -hátrahagyva menekülni

kényszerült.
Lynch különlegesen igényes neveltetésben

részesült, filozófiai és humán tanulmányait a

lisaboni Ír Kollégiumban végezte, majd teológiát
tanult, ebból doktori fokozatot Párizsban, a Sor-
bonne-on szerezett. Miután visszatért Galway-
be, már a myrai Szent Miklósról Ca tengerészek
védõszentjéról) elnevezett templom elöljárói közé
sorolták, fiatal kora ellenére. A katolikus és ang-
likán egyház közötti ellentétektól sokat szenve-
dett a közösség, ami nem egyszer vérontáshoz is
vezetett, ezért úgy határozott, hogy jogi tanulmá-
nyokat folytat, és visszautazott Párizsba ismerete-
it tökéletesíteni. Nagy tehetségû jogász és szónok

lett belóle.

ol' A megbocsátó Madonna -Miasszonyunk Katedrális,

Gyõr
Cur Lady of Consolation -Donneycarney, Dublin és

Loughrea, Galway
(2003. október ll-12.)
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ségeit, és áthelyezték a csodálatos festményt a
katedrális Szûzanyának szentelt részébe. A kö-
vetkezõ évszázadban a Szûzanya elkötelezett híve,
gróf Zichy Ferenc püspök márványból újabb ol-
tárt építtetett és elrendelte, hogy a reggeli szent-

misét ennél az oltárnál celebrálják.
A csoda tényét 1874-ben hirdette ki IX. Pius

pápa. Kiváltó okát az ír történelem különösen
zaklatott idõszakával magyarázzák. Ezekben a
hónapokban születtek az angol országgyúlésben
azok az ír katolikusok elleni büntetõtörvények,
amelyek alapján gyakorlatilag kitiltották ó'ket az

országgyúlésbõ1 és a közhivatalokból, földjeiket
elkobozták.

A festmény vászonra készült, valószínûleg
olasz mester alkotása, XVII. századi iskola, bár
egyesek szerint flamand, Pieter Pourbus (Bruges)
stílusában. A templomban kapható, szép karácso-
nyi képeslap változaton egy Szent Lukács-idézet
hirdeti az örömhírt.

A kép és a püspök úr ilyetén be- és elfogadá-
sáért az ír katolikus egyház ma is nagyon hálás,
ezt mutatta a küldöttség meleg fogadtatása és az
együttesen celebrált hálaadó miséken való magas
részvétel úgy Dublinban, mint Galway-ben.

Bobok Beáta

Limerickbe helyezték át, ahol nagy tekintélynek
örvendett. Aktívan részt vett a waterfordi szinódus
(1646) és a clonmacnoise-i püspöki konferencia
munkájában. Limerickbó1 kényszerült menekülni a
hazafias megmozdulások miatt, több szerzetes, pap
és püspök társával, "méltatlanul és méltatlan körül-
mények közé" -fogalmazott X. Innocent pápa -,
elõször Innisboffm szigetére. Gyõrbe érkezve PÜSky
János püspök befogadta, majd kinevezték segéd-
püspöknek (1655). Hivatalát becsülettel ellátta, kéz-
iratait és a Szûzanya-képet a kincstár megõrizte.

Halála után (1663) a festményt a katedrális
Szent Anna oltáránál helyezték el. 1697. március
17-én, Szent Patrick napján, a hatórás szentmise
alatt a Szûzanya arcán és homlokán vércseppek
jelentek meg, és amikor leitatták a véres verejté-
ket, a jelenség tovább folytatódott, három órán
keresztül.

Szinte az egész város tanúja volt a csodának,
hiszen mindenki látni akarta, felekezeti hovatar-
tozástól függetlenül. A katedrális kincstárában
õrzik a vémyomos kendõt és az írásos bizonyíté-
kokat, t~bbek között Dumer Mihály jezsuita pro-
fesszor tanúsítványát.

Gyõr város kormányzója és Heister õrgróf
közösen vállalták egy új oltár állításának a költ-
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K isebbségek Európában cím-
mel nyílt kiállítás tegnap az

Országos Idegennyelv{! KönyVtár-
ban. A Határtalan Európa rendez-
vénysorozat e hav;, kontinens(Jnk
kisebbségeivel foglalkozó prog-
ramjához kapcsolódó tárlatot az
Európai Bizottság képvisell;tében
Thomas Martin Gliiscr tanácsos,
Kovdcs Péter egyetemi professzor.
valamint Hcizer Antal, a Nem7.eti
és Etnikai Kisebbségi Hivatal elnö-
ke nyitotta meg. Thomas Glilser
köszönt6jében arra hívta fel a fi-
gyelmet, hogya helyi nyelvek to-
vábbélését az Európai Unió is tá-
mogatja a helyi fejlesztésekkej.
Mint mondta. már a jó ideig merev
kisebbségpolitikát folytató Fran-
ciaországban sem ritka jelenség. ha
egy iskolában breton, baszk, kata-
lán vagy éppen okcitán nyelven is
fol}'ik oktatás. Ez nem csoda. hi-
szen Európa a kisebbségek konti-
nense: Franciaországban közel
halmillió nyugat- és észak-afrikai
él, míg Nagy-Britanniában közel
hatmillióra tehet6 az indiai szub-
kontinensr6] bevándoroltak szá-
ma. Kovács Péter arról szólt. hogy
a kisebbségeket érint6 intézmény-
rendszer sok helyiitt éppen a közel-
múltban épült ki az unió országai.

Magyar r

.// 1~lrO
ban. és egyre több n)'elv nyert pert
a többségi államok ellen nemzet-
közi jogi f6rumokon is. Heizer An-
tal úgy fogalmazott, hogy a kisebb-
ségek egyenl<Jségének eszméje n1ég
az unió országaiban is gyakran
csupán elérend<J cél, nem pedig lé-
tez(j valóság. Mint mondta. EU-
csatlakozásunk nem jelent nagy
könnyebbséget a most kimarad6
nemzetek itt él<J kisebbségei sú-
mára, nen1 is beszélve az anyaor-
szággal nem rendelkez(j etnikai kö-
zösségekrlSl -például a cigányság-
ról és a ruszinokr61.

A kiállításmegnyit6n a Vuji-
csics együttes klarinétosa. Borbély
Mihály játszott görög motívumok-
ra épüIlS dallamokat, és a Pilis-
szentkereszti Szlovák Quartett fia-
taljai adtak ellS népdalokat. A mO-
sor irodalomban sem szOkölkö-
dött: Skrapics Lajos nyugat-ma-
gyarországi horvát költlS. mOfordí-
tó Pe/öli Sándor Szeptember
végénjének gradisryei horvát nyel-
va változatát s7,Svalta el saját fordí-
tásában, majd Sain/-Exupéry A ki"
herceg cimO mOvéb61 han8'~ott el
részlet lovári nyelven. Ros/ás-
Farkas Gy/irgy író. köll6 tolmácso-
lásában. Az irodalmi program zár-
lataként Rostás-Farkas A Nap
gyermekei címO mitologikus no-
velláját olvasta fel.

-;jemzet 2004. január 8.



sokat foglalkozott. Sõt, egyes "hõseinél" külön
hangsúlyt fektetett arra, hogy felderítse, meghatá-
rozza a kérdéses személyiség viszonyát az újság-
íráshoz, általában a sajtóhoz, a könyvkiadáshoz, a
könyvtárakhoz (egyik elsõ, a Könyvtáros 1966.
évfolyamának 4. számában megjelent cikke -"Le-
gyen minden hely,\'égben olva,\'óintézet ". Tánc,\'ics
Mihály könyvtárügyi programja -is ilyen tárgyú).

A Tájékoztatót követõen találjuk Bényei Mik-
lós igen rövidre fogott, de élete és munkássága
minden lényeges mozzanatára -így könyvtártu-
dományi-bibliográfiai munkásságára is -felvilá-
gosítással szolgáló Önéletrajzát. Ebból megismer-
hetjük azokat a témaköröket és azokat a szemé-
lyiségeket, akik, illetve amik foglalkoztatták. Ille-
tóleg feltárja azokat az összefüggéseket, amelyek
az egyes témakörök között vagy a bemutatott
személyiség és valamelyik témakör között fenn-
állnak, és amelyek tudományos kutatásaiban és
feldolgozásaiban mindvégig megtalálhatók.

Bényei Miklós 1943. január 5-én született a
taktaközi, Tokajhoz közel esõ, 1951 elõtt évszá-
zadokon át Szabolcs megyéhez tartozott (ma
Borsod-Abaúj-Zemplén megyei község) Ti,\'za-
ladányban. Nem egy tóle származó írásból tud-
juk, de egyébként is bõséges irodalom szól arról,
hogy Tiszaladány nem akármilyen község, hogy
lakosai sohasem voltak olyan földhöz kötött job-
bágyok, mint amilyenek általában voltak a j<:>b-
bágyközösségek. Bényei Miklós szülei sem egy-
szerû szegényparasztok, hanem, ahogy õ fogal-
mazta meg: " többet akaró kispara,\'ztok" voltak.
A faluban korán gyökeret vert a falukutatók-népi
írók nyomán egyfajta olyan paraszti öntudat,
amely nem idegenkedett sem a gazdasági, sem a
társadalmi, sem pedig a kulturális változásoktól,
általában az újításoktól. Nem ismeretlen, hogy
mily bensõséges kapcsolat alakult ki a falu és a
Kert-Magyarország apostolaként ismert Somogyi
Imre között. Illetõleg, részben Somogyi Imre
közvetítésével, több kimagasló személyiség (Mó-
ricz Zsigmond, Darvas József, Féja Géza, Szabó
Pál, Veres Péter, Németh László stb.) és
Tiszaladány között. A faluban "írástudó paraszt-
ság" élt, és ennek köréból emelkedett ki a ma-
gyar naiv festó'k egyik legnagyobbika: Gyõri Elek.
Maga a Bényei-család is "rendelkezik" író elõ-

Autobibliográfiáról van szó, mégpedig egy mél-
tán neves tudós, többek között bibliográfus
autobibliográfiájáról. Nagyon fontosnak tartjuk a
Tájékoztató (5. p.) címû rövid bevezetést, amely-
ben a szerzõ vallomásosan elmondja, hogy mit
jelent és jelentett számára a könyv, a könyvtár,
tágabb értelmezésben a tudomány és természete-
sen a bibliográfia. "Hatvanéves lettem. Ilyenkor
az ember számvetést készít, mit végzett eddig,
mire futotta erejébó1, lehetõségeibó1, mit enged-
tek meg a körülmények. Miután már középisko-
lás koromban azt terveztem, hogy könyvtáros-
bibliográfus é.s tudományos kutató leszek, és a jó
sorsom megengedte e vágy beteljesülését, az lát-
szott célszerûnek, ha -némileg stílszerûen -

összeállítom nyomtatásban megjelent 'közlemé-
nyeim jegyzékét."

A könyv címével kapcsolatos kérdéssel kez-
denénk a nagyszerû autobibliográfia ismerteté-
sét. Áttekintve a munkát, kérdésessé válhat, hogy
a címében miért élt olyan megszorítással, hogy
"szakirodalmi és publicisztikai" munkásságát
adatolja. Van másmilyen is? A szakirodalmi
munkákat nem tartja publicisztikának? Egyálta-
lán hogyan értelmezi a "publicisztikai" jelzõt? A
publicisztika kifejezés a közvéleményben szoro-
san tapad az újságíráshoz, a cikk- vagy tárcaírás-
hoz. Bényei Miklós minden bizonnyal nem egé-
szen így értelmezte, nem is értelmezhette így ezt
a kifejezést, hiszen akkor elhagyhatta volna jó
néhány nagyon is fontos könyvének az adatolá-
sát. Bár, ki tudja? Bényei Miklós munkamódsze-
re adhat magyarázatot erre a kérdésre. Õ ugyanis
minden tárgy körét, minden "bemutatott" alakját
elõször nagyon is körüljárta, illetve körüljárja, és
a "körüljárásai" (legtöbbször levéltári, vagy ép-
pen bibliográfiai kutatásai) során talált valami
érdekes, ám korábban nem nagyon vagy egyál-
talán nem emlegetett szempontot, adatot, véle-
ményváltozást, netán tévedést, azonnal egy-egy
tárcaszerû (újság-) cikkben közreadta. Valóban
sok újságcikket írt; kapcsolódva a témához a
nyomdák, a kiadók, az újságírás történetével is
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dökkel, akiknek a munkáit részben helytörténeti,
részben néprajzi értékük miatt sorra kezdik kiad-
ni a hálás, falujukat szeretõ utódok [Takács
Gáborné Cserés Julianna emlékirata (Tiszaiadány,
J979.) Múzeumi Kurír, 40. 1982. 3-36. p. stb.].
Ennek az igényes, felfelé törõ paraszti nyitottság-
nak az eredetét mind õ, mind kilenc évvel idõ-
sebb bátyja, J(;z\'~f, a debreceni kultúrélet oly sok-
oldalú (újságíró-szerkesztõ, színigazgató, irodalom-
történész, költõ stb.) vezetõ egyénisége, Tiszaladány
"kálvinizmusából" eredezteti. A családban ezt a
fejfelé törekvést nemcsak az jellemezte, hogy iro-
dalmi érdeklõdésûek, hogy olvasó, sõt író emberek
voltak, hanem az is, hogy gyermekeiket taníttatták.
Mind József, mind Miklós a helyi elemi iskolán túl
a tokaji polgárit, illetve a tokaji gimnáziumot elvé-
gezve egyetemre került. József Nyíregyházán át
Debrecenbe, Miklós pedig egyenesen Budapestre,
az Eötvös Loránd Tudományegyetemre, ahol 1966-
ban történelem-könyvtár szakos oklevelet szerzett.
Itt feltétlenül ki kell térni még ebben az ismertetés-
ben is arra, hogy kiváló, a benne régóta munkálko-
dó érdeklõdést felismerõ és kielégítõ tanárai voltak
Szabad György, R. Várkonyi Ágnes. Kovác.\' Máté,
Fülöp Géza személyében, hogy csak a Jegnagyobb
hatást kiváJtókat emJítsük. Kissé elõre menve az
eseményekben itt említjük meg, hogy Bényei Mik-
Jós az ELTE-n 1969-ben doktoráJt. Érdemes disszer-
tációja címét fejidézni: Eötvös Józ\'ef olvQ.\'mányai.
1989-ben a történettudományok kandidátusa lett.
Kandidátusi értekezésének címe is figyelemre mél-
tó: Oktatás politikai törekvé.\'ek a reformkori or.\'zág-
gyûléseken. Kandidatúráját 1999-ben PhD doktorá-
tusra átrninõsítették.

A könyvtár szakon Kovács Máté és Fülöp Géza
nem kevés debreceni kötõdése mellett József bátyja
erõtejjesen kiteJjesedõben Jévõ debreceni mú'kö-
dése Debrecenbe hozta, ahol aztán, bárhová állí-
totta is sorsa, mindig a könyvtárak (elsõsorban a
neki régen is és most is munkát adó megyei
könyvtár, aztán az egyetemi könyvtár, nem is
beszélve a Kollégiumi Nagykönyvtárról) erõs
ölelésében, kötelékében maradt. Itt fejlõdött a
TiszaladánybóJ- TokajbóJ hozott helytörténeti ér-
dekJõdése elvileg és módszertanijag megaJapo-
zott komplex helytörténet-tudománnyá és veje
párhuzamosan könyvtártudománnyá. Hamarosan
a debreceni, illetve a Hajdú-Bihar megyei hely-
történeti munkálatok központjába került úgy is,
mint aktív hely történész és úgy is, mint az aktu-
ális helytörténeti munka (rendszer és gyakorlat)
kritikusa. De azáltal is, hogy Debrecen és Hajdú-
Bihar megye széleskörûen értelmezett hely törté-

neti bibliográfiáját rendre jelentette meg a Hajdú-
Bihar Megyei Levéltár évkönyveiben és a Hajdú-
Bihar Megyei Könyvtár különbözõ bibliográfiai
összesítéseiben, mint például a rendszeresen .ki-
adott Helyi,\'mereti mûvek. Hajdú-Bihar megye
címû kurrens könyvbibliográfiai sorozata egyes
köteteiben. Szemléletében, célkitûzéseiben min-
den munkának, így a helytörténeti kutató- és fel-
dolgozó munkának is tudományos igényekkel,
célkitûzésekkel, módszerekkel (eredeti kutatások,
feltárások stb.) kell készülnie. Ezt követelte meg

.sajátmagától is, és ezt kereste, értékelte könyvis-
mertetéseiben, bírálataiban is. Könyvtári munkája
mellett tovább is képezte magát. A (könyvtár-)
tudománytól sohasem szakadt el, részt vett mind
a Tanítóképzõ Intézet, mind a Nyíregyházi Fõis-
kola, a Debreceni Egyetem könyvtártudományi
munkálataiban, elõadásokkal, tanácsokkal, mód-
szertani kutatásokkal, szaktudományi közlemé-
nyek írásával és közrebocsátásával. Mindeközben
a könyvtártudomány-bibliográfia, az informatika
országosan elismert tudósa, és könyvtárosi mun-
kája mellett hivatalosan is egyetemi oktatója lett.

Munkáinak zöme Debrecenben jelent meg.
Hírlapi cikkei-cikksorozatai leginkább a Hajdú-
bihari Naplóban, jelentõsebb-terjedelmesebb ta-
nulmányai a Debreceni Szemlében, a Déri Múze-
um és a Hajdú-Bihar Megyei Levéltár évkönyve-
iben, a Debreceni Egyetem különbözõ intézetei-
nek gyûjteményes kiadványaiban, a Múzeumi
Kurírban; könyvei pedig debreceni kiadók (Cso-
konai, Ethnica stb.) gondozásában jelentek meg.
De minden témakörének legalább egy-egy össze-
gezõ vagy éppen problémafelvetõ-tisztázó tanul-
mánya az országos szakfolyóiratokban látott nap-
világot (Irodalomtörténeti Közlemények; Könyv,
könyvtár, könyvtáros; Könyvtári Figyelõ stb.)

Bényei Miklóst szerénység, rendkívüli szorga-
lom, lankadatlan munkabírás, lelkiismeretes pon-
tosság, egzaktságra való következetes törekvés és
egyre szélesedõ, mindinkább árnyaltabbá váló
érdeklõdés jellemzi. Méltán érte több elismerés és
kapta meg a könyvtáros társadalomtól mindazt a
bizalmat, amely ennek, a magyar mûvelõdésben
óriási és állandóan fokozódó jelentõségû munká-
nak, illetó1eg különbözõ szervezeteinek országos
tisztségeibe emelte.

Ezek után meghatározhatjuk azokat a témakö-
röket, amelyek Bényei Miklóst a kezdetektól fog-
va foglalkoztatták, amelyekkel következetesen

foglalkozott.
Az elsõ témakör a ,\'zülõjöld, jelesül Tiszaladány

és környéke (például Tokaj stb.) története, társa-
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tételt tartalmaz. A valóságban azonban lényegesen
többet, mert például a cikkgyûjteményes köteteiben
szereplõ húsz-ötven valamikor, valahol megjelen-
tetett cikket egy számon, a gyûjteményes kötet szá-
mán szerepelteti [mint például a Debreceni történel-
mi miniatûrök (Debrecen, 2000. 140 p.) címû mun-
kájában, amelyben hannincöt cikket, könyvismerte-
tést szerkesztett egybe].

A következõ tétel rész címe Elõadá.vok, jelez-
ve, hogy Bényei Miklós ezeket általában, de az
itt jelzett elõadásait mindenesetre éppen olyan
tudományos vagy közmûvelõdési cikknek, kista-
nulmánynak veszi, mint a nyomtatásban megje-
lent cikkeit, kistanulmányait. A fejezet 875-1043.
tétel számon 168 elõadását regisztrál ta. Lektorálá-
si munkák címen (1044-1083. tétel számon) 39
lektorá1t munkát szerepeltetett. Utolsó tételcsoport-
ja Szerke.vztett folyóiratok címen (1084-1087. té-
tel számon) négy folyóirat adatait sorolta föl.

Bényei Miklós teljes tudatában van annak, hogy
mutatók nélkül semmiféle bibliográfia se ér sem-
mit, és azt is nagyon jól tudja, hogy a sokféle, a
differenciált mutató, illetó1eg mutatórendszer az
igazán hasznos. Ennek ellenére csak egy mutatót
(Mutató, 106-116. p.) készített autobibliográfiá-
jához. Bár ez a mutatórendszer tartalmazza a sze-
mélyi, a testületi, a helynévi utalásokon túl a
"tárgyszavak"-at, azaz a tárgyi-tartalmi utaláso-
kat is, az 1 087 tételhez képest szerénynek-rövid-
nek, jobban mondva kevésnek látszik. Szerintünk
a tárgyi-tartalmi utalásokat jobban kellett volna
tagolni, mert így, egyetlen tárgyszóba vagy tárgy-
szó-csoportba tömörítetten a valós tájékoztatást
nehezen tudják ellátni.

Felsorolásunkból is láthatjuk, hogy Bényei
Miklós látszólagos egysíkúsága mellett milyen
sokoldalú tudós kutató és feldolgozó, és nem
különben szerkesztõ-szervezõ munkát végzõ
mûvelõdéstörténész. Legyünk itt egy kicsit elfo-

gultak: könyvtáros, könyvtáros-bibliográfus!
Bényei Miklós hatvanéves, a pályája delén áll,

rendkívül eredményes munkássága sok minden-
ben folytatást igényel. Tevékenysége korántsem
lezárt, s bízunk benne, hogy a jövõben is számos
fontos, hiányt pótló munkával segíti elõ a klasszi-kus 

értelemben vett komplex helytörténeti tudomá-
nyosság és a könyvtártudományelõrehaladását.

Dankó Imre

dalma, mûvelõdési viszonyai, illetve családja és
korai neveltetése, iskolázása volt.

A második nagy témaköre a reformkor volt
jeles személyiségei vel, fõleg Eötvös Józseffel
(Eötvös Józ...ef könyvei és eszméi. Debrecen, 1996.
215 p.), Széchenyi Istvánnal (Széchenyi f...t1Ján és
DebrecelJ. Tények é... dokumentumok. Debrecen,
1997. 264 p.) és Kossuth Lajossal (Kos...uth Lajo...
é... Debrecen. Debrecen, 2003. 361 p.). Az esz-
metörténeti kutatásokon és feldolgozásokon kí-
vül a reformkor oktatásügye, könyvkiadása, saj-
tója, a könyvtár korabeli jelentõsége, a reformkor
iskolatörténete és irodalomtörténete foglalkoztat-
ta (Rt:formkori országgyûlé...ek a sajtó...zabad...ág-
ról. Debrecen, 1994. 164 p.; Oktatáspolitikai tö-
rehJések a reformkori országgyûlé...eken. Debre-
cen, 1994. 423 p.).

Az eléggé szerteágazó harmadik témaköre leg-
inkább kimyvtártudomány néven foglalható össze.
Magában foglalja a nyomdatörténetet, az újság-
írás, a sajtó történetét, a könyvtárak históriáját és
szerepét a mindenkori oktató-nevelõ munkában,
a nagy személyi.ségek életében, a könyvtári szak-
tevékenység (könyvek beszerzése, kötése, elhe-
lyezése, katalogizálása, az anyag ajánlása, ismer-
tetése, az olvasás megszervezése, a kölGsönzés
szabályai stb.) elemzõ ismertetését. Ezen túlme-
nõen a könyvtártudomány elvi- és mód...zertani
kérdé...eit is tartalmazza, hangsúlyozva a könyv-
tártudomány interdiszciplinaritását, felvázol va a
könyvtártudomány viszonyát más tudományágak-
hoz és betagolódását az inforl1'latika mindent össze-
fogó rendszerébe.

A negyedik nagy, de voltaképpen nem önálló
témaköre a komplex helytijrténeti .feltárá... és fel-
dolgozá Ezen a témakörön belül is kialakultak
Bényei Miklós kedvenc tárgykörei, mint például
földrajzilag a szülõföld, Debrecen és környéke,
Hajdú-Bihar megye stb., azután történelmileg-tár-
sadalmilag a refonnkor és jeles személyiségei, az
oktatás-, tanítás-, neveléstörténet, a könyvkultúra
általános és helyi kérdései stb. A helytörténeti
kutatás-feldolgozás határait messze meghaladó
történeti-mûvelõdéstörténeti figyelemmel és igé-
nyekkel fordult a munká...mozgalom és ezen belül
a munká.~mûvelõdé... kérdései felé. Idevonatkozó
elvi-módszertani és történeti, valamint szerkesz-
tõi munkássága rendkívül gazdag.

Maga a bibliográfia négy részból áll, folyamatos
tételszámozással. Az egyes tételeket évenkénti egy-
másutánban sorolja fól. Fó'bb munkáinál jelzi a róla
szóló ismertetéseket is. Néhol, ahol szükségesnek
látja, tételei annotáltak. A Témák címû tétel rész 874

Bényei Miklós szakirodalmi és publi-
cisztikai munkássága 1964-2002 : Sze-
mélyi bibliográfia / [összeállította:
Bényei Miklós]. -Debrecen: 2003. -
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Információ -ablak a világra
Szakmai konferencia Balassagyarmaton, 2004. mál4cius 19-20.

Helyszín:

Jelentkezés:

Madách Imre Városi Könyvtár
2660 Balassagyarmat, Rákóczi u. 50.Telefon: 

(35) 300-290
Piatrik Valéria (35) 300-622
Kosik Szilvia (35) 300-622E-mail: 

vali @vkbalassa.hu
szilvi @vkbalassa.hu

Progl"am:2004. 

március 19.
10.00-11.00

1.00-12.00

12.00-13.15
13.15-14.15

14.15-15.15

15.30-16.30
11.00

A könyvtárak és az információ a tegnap, a ma és a holnap gazdaságában
Pappné Farkas Klára, Európa Tanács Információs és Dokumentációs

Központ
Rendszerváltás a hazai könyvtárakban -divathullám vagy kényszer
Lengyel Mónika, MTA SZT AKI
Ebéd
Közkönyvtár, információs jártasság és a helyi közélet:
esettanulmány norvég-magyar összehasonlításban
Nagy Attila olvasáskutató
Az információtól a tudásmenedzsment felé mutató könyvtári lehetõségek
Mikulás Gábor
Beszélgetés az elhangzottak kapcsán
Ismerkedési est, baráti találkozó, közös vacsora
(szállást mindenkinek biztosítunk Balassagyarmaton,
a Madách Imre Kollégiumban)

2004. március 20.
8.00-15.00 Kirándulás (Horpács, Csesztve, Szk1abonya)

A kétnapos konferencián való részvétel ingyenes! Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!
Jelentkezési határidõ: 2004. február 25. (JELENTKEZÉSI LAP A TÚLOLDALON.)

Felhívjuk a kollégák figyelmét arra, hogy az idei, 136. sz. Magyar Közlönyben megjelent 2003. évi Cll. törvény

-a könyvtárakat érintõen is -módosítja a Szerzõi jogi törvényt. Egyebek mellett, 67. §-ával akként módosítja az Szjt.

39. §-át, hogy már nem azt írja: a "nyilvános könyvtárakban" minõsül a haszonkölcsönzés szabad felhasználásnak,

hanem ehelyett így fogalmaz: "a nyilvános szolgáltatásokat nyújtó könyvtárakban".

Ezzel megoldott egy problémát, ugyanis eddig a nyilvános könyvtárnak nem minõsülõ könyvtárak "de jure" nem

voltak jogosultak jogdíjmentesen kölcsönözni. A mostani szabályozás örvendetesen tágítja a kört -egyébként az EU

normáinak megfelelõen, amelyek "a közösség elõtt nyitva álló intézményekróT' rendelkeznek így.

Érdemes a módosított törvényt egyébként is áttanulmányozni, eléggé tanulságos.

HSD
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Jelentkezési Iap

INFORMÁCIÓ -ABLAK A VILÁGRA
Konferencia Balassagyarmaton

2004. március 19-20.

..."",

Igen
Igen

nem
nem

A jelentkezõ neve: : Munkahelye: ~oglalkozása, beosztása:...

Ertesítési címe: Telefonszáma: E-mail címe: Szállást kér:

A kiránduláson részt vesz:

2004.

Jelentkezési felhí\Tás
a Debreceni Egyetem informatikus kön~Tvtáros szakára

A Debreceni Egyetem Természettudományi Kara a 2004/2005. tanévre is meghirdette az
informatikus könyvtáros szakot az egyetemi és fõiskolai oklevéllel rendelkezõ könyvtárosok,
könyvtárostanárok számára. A képzés költségtérítéses, idõtartama öt félév. Az utolsó sza-
I<.aszban lehetõség nyílik speciális képzésre is, könyvtár-informatikus és könyvtárostanár irány-
ban. A végzettek informatikus könyvtáros egyetemi oklevelet kapnak. Jelentkezési határidõ:
2004. március 1. A tudnivalókról és a költségtérítés várható összegérõl a "Felsõoktatási felvé-
teli tájékoztató 2004" címû kiadvány ból kapnak felvilágosítást. A levelezõ képzésre jelentkez-
hetnek a tanár- és tanítóképzõ fõiskolák könyvtár szakán 2004 júniusában végzõ hallgatók is.
Felvételi vizsga nincs. Tisztelettel várjuk kollégáinkat egyetemünkön.

L Debreceni Egyetem Informatikai Intézete

Ukrajna egyetlen magyar könyvtára, a Kárpátaljai Magyar Kúlturális Szövetség tulajdonában levõ, Mun-
kácson mú'ködõ könyvtár ma már nem tudja kifizetni a gáz-, villany- és telefonszámláját, valamint a könyvtáros és a
takaritónõ tiszteletdíját, összesen havi 30.000 forintnak (!! 1) megfelelõ grivnyát A könyvtár mûködtetésére beadott
pályázatukat elutasították.

A naponta reggel 9 órától délután 16 óráig nyitva tartó ZIínyi nona Könyvtár a magyar iskola és a líceum diákjait,
a Tanítóképzõ Fõiskola hallgatóit, Munkács lnagyar polgárnit fogadja.

Segít.\'en, aki tud é.\' akar!
A Kárpátaljai Szövetség számlaszáma: 11711034-20834951

A közlemény rovatba az alábbi szöveget kell írnj: "Adomány a munkácsi Zrínyi Ilona Könyvtár javára".
További infonnációk a Kárpátaljai Szövetség budapesti irodájában: tel. (1) 267-O 198
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Tájékoztató
az Országos Széchényi Könyvtár -Papír- és Nyomdaipari MiÍsZilki Egy('sülej

emeltszintû ki.nyv- és papírrestaurátor tanfolyamáról

A következõ tanfolyam 2004 szeptemberében indul, az Országos Széchényi Könyvtárban.
A jelentkezés feltételei:

-érettségi;
-igazolt munkahely kézi könyvkötõ, könyv- é.l;/vagy papÍlrestaurátor múzeumi restaurátor mûhelyben.
A felvételi vizsgán való megfelelés esetén elõnyt jelent a könyvkötõ szakképzettség és/vagy a néhány éves kézi

könyvkötóí vagy papÍlrestaurátori szakmai gyakorlat
A jelentkezó'k augusztus végén felvételi vizsgát tesznek.
A felvételi vizsga témái:
-írásbeli viz~ga kémiából és könyvtörténetból (megadott irodalom alapján);
-gyakorlati alkalmassági teszt (papírnll való munka, egyszeru könyvkötési feladat);
-beszélgetés (általános mûveltség, képzõ- és ipaImûvészeti, valamint közgyûjteményi -könyvtár, levéltár, múzeum

-tájékozottság).
A tanfolyam hároméves, 1100 órás. A tanított tárgyak: szakmai elmélet, szakmai gyakorlat, mûvészettörténet,rajz. 

A szerzett képesítés ("könyv- és papíaestaurátor") emelt szintû szakképzettség.
A tanítás minden második héten két és fél napon van; kedden 16 és 19 óra, szerdán 8.30 és 19 óra, csütörtökön

8.30 és 15.30 között.
A várható féléves tandíj: 55 000-70 000 Ft
További infon11áció és jelentkezési lap kérhetõ: Kastaly Beatrix osztályvezetõ

Országos Széchényi Könyvtár restauráló osztály
1054 Budapest, Hold u. 6. Postacím: Budapest 1827
tel.: (1)311-8052;(1)331-6956'120; (1) 2243-897; fax: (1)332-7598
e-mail: kastaly@oszk.hu vagy rest@oszk.hu

-

A Könyvtári Intézet gyûjteményépítési információs osztálya tájékoztaga a kollégákat, hogy feladatköre
a 2004. évtól jelentõsen megváltozik. Az osztály fõ feladata korábban az Új Könyvek címû állománygyarapítási
kiadvány szerl<esztése volt Ettól az évtól az Új Könyvek szerl<eszté.si munkái is átkeriiltek a folyóirntot kezdettól fogva
kiadó Könyvtárellátó Közhasznú Társasághoz, ahol ezt a munkát egyecélra alakult szerkesztõség végzi. A KI
gyûjteményépítési információs osztályának tevékenységi és szolgáltatási körét az elõzetes elképzelések szerint az év

folyamán folyamatosan a1akí~uk ki, törekedve an-a, hogy változatos és sokoldalú szolgáltatásokkal segítsük a könyvtáros
kollégák munkáját, különösen az állománygyarapítás és -ap~ztás, a gyûjteményépítési információszolgáltatás terén, de
a könyvtári munka számos olyan teriiletén is (könyvtárépítési és -berendezési információk, a helyismereti munka
segítése, a határon túli magyar könyvtárak támogatása, a könyvtári dokumentumok tárgyi feltárásának segítése stb.),
amelyek az utóbbi években nem kaptak elegendõ hangsúlyt a Könyvtári Intézet tevékenységében.

A változásokról részletesebben a Könyvtári Intézet rövidesen megújuló honlapján tájékozódhatnak az érdeklõdóK.

A Bod Péter Társaság, az Országos Széchényi Könyvtár és az MTA Irodalomtudományi Intézete
tudományos konferenciát rendez Bad Péter halálának 235. évfordulója alkalmából 2004. március 2-án és 3-án Buda-
pesten, az Országos Széchényi Kön~an. A konferencia középpon~ában a Bad Péterrel kapcsolatos kutatások újabb
eredményei állnak.

Az érdeklõdó'knek meghívót küldünk, kéQük, részvételi szándékukat jelezzék a következõ címen:
Bod Péter Társaság
Ugrin Gábomé elnök
1119 Budapest, Fogócska u. 1.
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100 Helyszin Téma Szervezõ ImomJáció

ll. /2.
vagy /6.

Bp. lKSZ CS'in11QZl1É

cS'. Ilo/la

IKSZVárosi

Könyvtóri
tanácskl}zó testület
üliS'e

Kistelepülések
könyvtári ellátása
Kistelepülések. ..

Kistelepülések..
Kistelepülések. ..
IKSZ közgyúlés
A kulturális örökség

lli.I8-19. városi könyvtár

III. 25-26.
IV. 7-8.
IV.21-22.
Y.26.
Havonta

városi könyvffir
városi könyvtár

Fülöp Ágnes
Fülöp Ágnes
Ásványi Ilona

Tiszaújváros
városi könyvtár

Gyula
Gö::löllõ

Bu~t
Bp., OSZK

Országos Katolikus

Gyûjteményi Közp.

városi könyvtár
városi könyvtár
IKSl
IKSl

Egyházi Könyvtárak
Egy~ülése

Felhívjuk minden kolléga figyelmét ami, hogy ezt a rovatot folyamatosan közölni kívánjuk, mindig hozzátéve az
újabb rendezvényeket, illetve jelezve a változásokat. Ezért kéIjük, országos érdeklõdésre számot tartó, tervbe vett
rendezvényeikró1 idó'ben tájékoztassák a szerkesztõséget, még akkor is, ha az idõpont, a rendezvény témája vagy akár
a helyszíne sem végleges. Csak így érl1egük el azt a célt, hogy ne zsúfolódjanak egy-egy ,jeles" napra a szakma fontos
eseményei- .

A Könyvtári Intézet 2004. évi képzési tel"v-e
(Az intézmény hatósági nyilvántartásba vételi száma: 07-0672-03)

A Könyvtári Intézet felnõttképzési tevékenysége

Szakmai képzések az Országos Képzési Jegyzéken szereplõ szakmai képesítések megszerzésére:

-Könyvtárosasszisztens-képzés 2 félév 220 óra (oKÉv azonosító: 52842201)
-Számítógépkezelõi, -használói képzés 2 félév 168 óra (oKÉv azonosító: 33464101)

Akkreditált tanfolyamok:

(OKÉV azonosító: 00840020)

30 órás (2 x 2 nap)
30 órás (2 x 2 nap)
30 órás (2 x 2 nap)
90 órás ( 12 nap)
60 órás (8 nap)
30 órás (2 x 2 nap)
30 órás (2 x 2 nap)
30 órás (2 x 2 nap)

-A kulturális örökség védelme 1850 elõtti dokumentumok esetében

-Alapfokú intemethasznáJati ismeretek könyvtárosoknak
-Esélyegyenlõség biztosítása a könyvtári ellátásban
-Hagyományos és száJnítógépes formai feltárás

-Hagyományos és számítógépes form. felt. iskolai könyvtárosoknak

-Könyvtárosok mentálhigiénéje J. Önismeret
-Könyvtárosok mentálhigiénéje II. Konfliktuskezelés
-Roma kisebbség könyvtári ellátása

További információ, a tanfolyamokhozjelentkezési lap, valamint tanfolyami idõrendi áttekintés található

a Könyvtári Intézet honlapján: www.ki.oszk.hu/tanfolyam.html

A Könyvtári Intézet felnõttképzési szolgáltatásai:

-Képzési szükség1etek fe1mérése és képzési tanácsadás

-Egyéb fe1nõttképzési szo1gáltatás

(oKÉv azonosító: 00000093)
(oKÉv azonosító: 00000095)
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HírE

nére gyarapítható kabinet alapjait sikerült leten-
nünk; a fejlesztésben remélhetõen segítségünkre
lesz fenntartónk, az egyetem, melyepályázatok
kapcsán a számunkra teljesíthetetlen összegû ön-
részt eddig is átvállalta.

Bízunk abban, hogy egyelõre szerény keretek
között indított új szolgáltatásunk mielóob széle-
sebb körben is ismertté válik, s ily módon a
magunk területén mi is hozzájárulhatunk a fogy a-
tékkal éló'k tanulási, információhoz jutási lehetõ-
ségeinek bõvítéséhez, ezzel életminõségük javítá-
sához. (Kakasyné Endrei Magdolna)

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem

Egyetemi Könyvtárnak lehetõsége nyílt arra,
hogy a Fogyatékosok Esélye Közalapítvány és a
Nemzeti Kulturális Alapprogram által meghirde-
tett pályázatokon nyert összegekbõl beszerezzen
néhány olyan eszközt, melyek segítségével szol-
gáltatásait gyengén látó, illetve vak látogatóira -

köztük a látás sérült egyetemi hallgatókra -is ki

tudja terjeszteni.
Az e forrás felhasználásával vásárolt számító-

gépes ZOOM Level képnagyító program és az
olvasást egyéni érzékenység alapján, kívánság
szerinti színbeállítással (fotók esetében a termé-
szetes színek visszaadásával) támogató, a hagyo-
mányos dokumentumok tanulmányozásához hasz-
nálható Liberty Color olvasókészülék a gyengén-
látók számára nyújt segítséget az olvasáshoz, a
Braille-nyomtató és az írott szöveget hangélmény
formájában közvetítõ JA WS professzionális szoft-
ver pedig a vakok számára segíti az információ-
hoz jutást, utóbbi elsõsorban számítógép-, illetve
internethasználat esetében. Vásároltunk ezek
mellett egy látáskárosultak számára kifejlesztett,
nagy felbontású HCTFr lapmonitort is, mely a
meglévõ látás maradványt gyakorlatilag semmilyen
mértékben nem veszélyezteti, további károsodást
nem okoz.

Az eszközök a folyóirat-olvasó teremben hoz-
záférhetó'k.

Reményünk szerint a vásárolt eszközökkel egy
gyorsan bõvülõ, a finanszírozási nehézségek elle-

"Cherchez lajemet" -Keresd a nõtt címmel nyílt kiállításjanuár 
20-án a gyõri Galgóczi Erzsébet Városi Könyvtárban

MILU (Milano vich Lászlóné) alkotásaiból.
A tárlat jenruár 5-éig látogatható.

A Kovács Máté Alapítvány Kuratóriumá-
nak közleménye. A 2001-ben közhasznú foko-
zatot elnyert alapítvány kuratóriuma ezúton kö-
szöni meg 1nindazok támogatását, akik 2002. évi
személyi jövedelemadójuk egy százalékát a 2003.
év elején az alapítványadószámára utalták át. A
felajánlott összeget a kuratórium által a könyvtár-
in;formatika szakos egyetemi és fõiskolai hallga-
tók számára Kovács Máté életmûvéhez kapcsoló-
dó témákban meghirdetett pályázat nyerteseinek
jutalmazására fordítottuk.

Az alapítványhoz 2004-ben is eljuttatható a
2003. év személyi jövedelemadójának 1 százalé-
ka, adószámunk: 18084908-1-41 Kovács Máté
Alapítvány. Annak érdekében, hogy szak1nánk
e nemes célú alapítvány a tovább folytathassa mun-
káját, támogathassa az utánpótlás nevelését, tiszte-
lettel kérjük és várjuk Kovács Máté tanítványait,
tisztelõit, s mindenkit, aki felelõsséget érez ügyünk
iránt: ebben az évben adójuk társadalmi szervezet-
nek, alapítványnak átutalható 1 százalékát ajánlják
fel a Kovács Máté Alapítvány számára.

Az alapítvány célja (részlet az alapító okirat-
ból): "a magyar mûvelõdés ügyének, közelebbrõl
a magyar könyvtári kultúra fejleszté~ének támo-
gatása (oly módon, hogy tehetséges és rászoruló,
a magyar felsõfokú könyvtárosképzõ intézmények-
ben tanuló fiatalok egyetemi és fõiskolai tanul-
mányaihoz anyagi és erkölcsi támogatásként ösz-
töndíjat biztosítson); Kovács Máté szellemi ha-
gyatékának gondozása; fiatal könyvtáros ok to-

vábbképzésének támogatása (doktori program,
részvétel tudományos konferencián, publikációk
megjelentetése stb.)". (Hangodi Agnes kuratóriu-
Ini titkár)
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