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Fehér Miklós, a Könyvtári Intézet osztályve-
zetõje tovább bõvítené a helyi népmûvelõvel, or-
vossal, gyógyszerésszel stb. azt a kört, melyet az
asztal köré ültetetne, ha a párbeszéd egy adott
térség jövõjérõl folyik, mondván, kevés ilyen fó-
rum van. Hiszen Magyarország a kistelepülések
országa, mindegyiknek sajátos éntudata van, s a
megtartó értékek a nyelv, az identitás, a kultúra.
Eljött a cselekvés ideje, óriási a szakadék a városi
és a községi könyvtárak között – ezen megállapí-
tását statisztikai adatokkal bizonyította. Fontosnak
tartja a küldetésnyilatkozatok állandó újra fogalma-
zását, a közhasznú információk gyûjtését.

Az elsõ nap értékes beszámolókat hallottunk a
három megyei könyvtár képviselõitõl (Venyigéné

Makrányi Margittól, Szilágyi Iréntõl és Tõzsér

Istvánnétól), elemezve egy-egy megye helyzetét,
a SWOT-analízis módszerével meghatározva je-
lenlegi és várható feladatait, céljait.

Ezektõl eltérõ volt Bánfalvi Lászlónénak, az
ózdi Városi Könyvtár igazgatójának elõremutató
beszámolója, mivel a kistérségi megbízottal kö-
zösen készítette el, s felelõs együttgondolkodást
tükrözött.

A szervezõk megszólították a kis könyvtárak
jelen lévõ vezetõit is. „Azt mondtátok, lehet ál-
modni” – kezdte hozzászólását a tarnamérai
könyvtárvezetõ, s rögtön az információs társada-
lom egyik kellékét, a számítógépet álmodná
könyvtárába, ehhez kérne támogatást, informáci-
ót, segítséget.

„A tanácskozás, ha nem is rólunk, de értünk
szólt” – összegezte a két nap eseményeit a
mezõkeresztesi könyvtárigazgató. A tervek kidol-
gozásához valós igényfelmérésre van szükség,
ehhez kért segítséget az Informatikai és Könyvtá-
ri Szövetségtõl és a munkabizottságoktól.

Venyigéné Makrányi Margit, a II. Rákóczi
Ferenc Megyei Könyvtár igazgatója zárszavában
elmondta, hogy sok tanulsága van a találkozó-
nak. Az elsõ és legfontosabb, hogy valós igé-
nyekre épített, valós szolgáltatást kell biztosítani.
Ehhez pontosan kell tudnunk, hogy mire is van
szükség egy kistelepülésen, s feladataink megha-
tározásába, a jövõkép kialakításába másokat is be
kell vonnunk. Ma a szakmai tudás mellett más
készségekkel, menedzserszemlélettel is rendelkezni
kell ahhoz, hogy változó világunkhoz igazodó,
megújult könyvtári szolgáltatás jöhessen létre.

Már eddig is szép eredményeket ért el a könyv-
tári hálózat, de tevékenységünket, betöltendõ és

vállalt szerepünket tudnunk kell megismertetni
környezetünkkel. Ezért nem elég „suttogva” kí-
nálni megújult könyvtári szolgáltatásainkat, meg-
felelõ marketingkommunikációs stratégiával is
rendelkeznünk kell ahhoz, hogy elismerjék és
megismerjék tevékenységünket, s visszhangot vált-
sunk ki. (-mi-)

A magyar írók adatbázisa

A magyar tudomány napja alkalmából a Petõfi
Irodalmi Múzeum adatbázis-bemutatóra hívta a
bibliográfusokat, könyvtárosokat 2003. novem-
ber 3-án.

A magyar írók adat-

bázisa több évtizedes
kutatómunka eredmé-
nyeként jött létre, errõl
Botka Ferenc nyugdí-
jas fõigazgató beszélt.
Elmondta, hogy 1986-
ban elhatározták, ki-
egészítik az MTA Iro-

dalomtörténeti Intézet negyedszázados munká-
ja során évenként megjelenõ bibliográfiát, mely-
bõl az olvasó tájékozódhat a magyar irodalom-
ról, a magyar írókról és a magyar mûvekrõl.
Egy grémium meghatározta azoknak az írók-
nak a körét, akik a XIX–XX. század fordulója
körül éltek és jelentõs mûveket alkottak. 1986
és 1993 között a fõként könyvtárosokból és
bibliográfusokból álló csapat folyóiratok évfo-
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lyamait olvasta el és jegyzetelte ki. Így feltér-
képezték az országos és a vidéki napilapok egy
meghatározott körét, összegyûjtötték az írók tol-
lából megjelent cikkeket, tárcákat, valamint a
róluk szóló mûveket, hivatkozásokat is. 1993-
ban elhelyezték a füzeteket (melyek egy-egy
újság anyagát tartalmazták) a kézirattárban,
ezekbõl azonban csak nehezen lehetett kiboga-
rászni az adatokat, ha egy-egy író munkásságát
akarták felmérni.

Nagy Csaba és munkatársai az utóbbi évben
adatbázisba rendezték az adatokat, így egy nagy
virtuális gyûjteményt hoztak létre.

Az adatfeldolgozás most 95 százalékos. 219
magyar íróról, 252 forrás feltérképezésével 110
ezer tételt tartalmaz az adatbázis. Azért választot-
ták az interneten sokak számára elérhetõ adatbá-
zisformát, mert így folyamatosan tudják bõvíteni
a feldolgozott periodikumok számát, és pontosí-
tani tudják az adatokat.

Az adatbázis hozzáférhetõ a Petõfi Irodalmi
Múzeum honlapján, a http://www.pim.hu címen,
az ADATBÁZISAINK menüpontban (több más – a
tájékoztatásban szinte nélkülözhetetlen – adatbá-
zis mellett, melyeket szintén érdemes „felfedez-

ni”). A megnyitott adatbázis jobb oldalán megta-
lálhatjuk a bibliográfia forrásainak felsorolását (a
feldolgozott folyóiratokat, megjelölve a feldolgo-
zás idõintervallumát is), valamint az írók névso-
rát. Nemsokára internetre kerül a tájékoztató is az
adatbázis felépítésérõl. A világhálón közkinccsé
tett adatbázisból csak nyomtatni lehet.

A tájékoztató munkában ezt az adatbázist hasz-
nálva könnyen választ kaphatunk a jövõben azokra
a kérdésekre, hogy bizonyos témákban mely írók
hol írtak cikkeket, tárcákat. Kereshetünk szerzõ,
periodikum, fõcím, mûfaj, dátum, tárgyalt szerzõ
alapján, valamint az annotáció szavaira is.

Nagyon logikusak a mezõfelosztások, de ala-
posan el kell gondolkodni azon, hogy miket vá-
lasztva jutunk el a legbiztosabb válaszhoz. Sze-
rencsére a keresõmezõket a lap tetején folyama-
tosan láthatjuk, így a kitöltésen könnyû korrigál-
ni. A találati halmaz tételeinek SZERZÕ mezõjére
rákattintva kapjuk meg a hosszú rekordot. A
keresõmezõk melletti lefelé mutató piros nyíllal
további keresõmezõket nyithatunk ki, így bõvít-
hetjük is a keresést.

Sikeres böngészést!
Villám Judit


