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Korszerû könyvtárakkal
Európába

A csongrádi Csemegi Károly Könyvtár és Infor-
mációs Központ 2004. május 9. és 11. között
rendezte meg a Kárpát-medencei könyvtárosok
konferenciáját, Korszerû könyvtárakkal Európá-

ba címmel.
Márciusban érkezett könyvtárunkba a meghí-

vó Csongrádra, a Kárpát-medencei könyvtáro-
sok konferenciájára. Örömmel jelentkeztem, hi-
szen nem csak az ismeretlen táj varázsa vonzott,
hanem a program is tartalmasnak ígérkezett. A
kollégákkal bújtuk a könyveket, tanulmányoz-
tuk a térképeket, hogy minél többet tudhassunk
meg Csongrádról és az oda vezetõ útról. Bár
fárasztónak ígérkezett az út (mintegy nyolcszáz
kilométer várt rám), hajtott a kíváncsiság, hogy
minél többet tudhassak meg a korszerû könyvtá-
rakról.

Nem csalódtam: a Csemegi Károly Könyvtár
és Információs Központ méltó helynek bizonyult
arra, hogy a korszerû könyvtárakról szóló konfe-
rencia színhelye legyen. A 2002-ben átadott új
könyvtár épületébe belépõ látogató – igényes
környezetben – a legkülönfélébb (hagyományos
és nem hagyományos) szolgáltatásokban része-
sülhet. Mi, erdélyiek sem kívánhatnánk magunk-
nak jobbat, mint azt, hogy egy hasonló igényes-
séggel és az olvasók szükségleteire való odafi-
gyeléssel kialakított könyvtárral várjunk majd
arra, hogy Románia is EU–tagállam lehessen.
Addig azonban még sok tennivaló akad – de
ehhez is hasznos tanácsokkal szolgált ez a talál-
kozó.

A konferencia elején bemutatkoztak a hatá-
ron túli könyvtárak – tehát mi is. Ez alakalom-
mal nem csak a magyarországi, hanem más
magyar érdekeltségû könyvtárak helyzetét is
megismerhettem.

Az elõadások érdekeseknek és hasznosaknak
bizonyultak. Az elõadók közül többen ismertet-
ték a pályázati lehetõségeket, valamint hasznos
tanácsokat kaptunk arra vonatkozóan, hogyan is
pályázzunk.

Szó volt még arról, hogy milyen az EU kul-
turális és audiovizuális politikája, milyen új fel-
adatokat vállalhat magára a könyvtár (amelye-
kért cserébe esetleg szponzorpénzt kaphat), mi-
lyen támogatásokra számíthatnak a jövõben a

könyvtárak. Mivel a korszerû könyvtárak elen-
gedhetetlen tartozéka a jó szoftver, érdeklõdés-
sel hallgattuk a HunTéka és a  KisTéka integrált
könyvtári szoftver ismertetését.

A konferencia utolsó napján a kecskeméti
Katona József Könyvtárba látogattunk, ahol
egy újabb korszerû könyvtárat ismerhettünk és
csodálhattunk meg. A gazdag gyûjtemény, a
technikai eszközök, a környezet mind-mind az
olvasót szolgálják, mint ahogy maguk a könyv-
tárosok is.

A konferencia a könyvtárközi kapcsolatok
ápolásának és bõvítésének szempontjából is hasz-
nosnak bizonyult, hiszen régi ismerõsökkel ta-
lálkozhattam, ugyanakkor új ismerõsöket szerez-
hettem. A könyvtárosok közötti összefogás pe-
dig fontos, hiszen: „Egynek minden sok, soknak
semmi sem lehetetlen” – mondja Széchényi – és
ez ránk, könyvtárosokra is igaz.

Feledhetetlen élményekkel jöttem haza a kon-
ferenciáról. Köszönet ezért a szervezõknek és a
résztvevõknek. Remélem, a jövõben még talál-
kozunk.

Csergõ Alíz

Városi Könyvtár, Gyergyószentmiklós

Felavatták az Országgyûlés
Képviselõi
Kutatószolgálatát

Az Országgyûlési Könyvtárban 2004. június el-
sején felavatták az Országgyûlés Képviselõi
Kutatószolgálatát. Az avatási ünnepségen beszé-
det mondott és emléklapot írt alá dr. Szili Kata-

lin házelnök és Michael Martin, a brit Alsóház
elnöke.

Milyen céllal alakult a kutatószolgálat?

A kutatószolgálati tevékenység a parlamenti
tájékoztatás egyik világszerte elterjedt formája.
Elfogadott értelmezés szerint a kutatószolgálati
munka a könyvtári referensz-szolgáltatás szint-
jét és mélységét meghaladó tematikus informá-
ciófeldolgozást, és az információk célszerû, tö-
mör formában történõ megjelentetését jelenti.

Napjainkra immár felismert parlamenti szük-
séglet, hogy a társadalom, a gazdaság fejlõdése
érdekében meghozott politikai döntések elõké-


