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ségi nyelvek és kultúrák megõrzését. 114 nyelv
tanulásához szükséges források és eszközök széles
választékát bocsátja a nyelvtanulók és nyelvtanár-
ok rendelkezésére. Dokumentumállománya, szol-
gáltatásai segítik az otthoni nyelvtanulást, a könyv-
tárban pedig nyelvi labor is rendelkezésre áll.

Gáll Éva a zalaegerszegi rendezvényen az
Apáczai ÁMK Könyvtárában mûködõ idegen-
nyelvû tanulóközpontra hívta fel a figyelmet.
Az Oktatási Minisztérium 2003-ban indította
útjára a Világ-Nyelv pályázati csomagot az
idegennyelv-tudás fejlesztésének céljából. Az
internetcsatlakozással ellátott tanulóközpont
könyvtári állományában nem nyelvkönyvek,
hanem autentikus anyagok: könyvek, interak-
tív multimédiás CD-k, CD-ROM-ok, videofil-
mek találhatók. Az állomány négy nyelvû,
angol, francia, német és olasz. Közel 500
könyv, 5 videokazetta, 86 CD és hangkazetta,
24 CD-ROM található benne.

Elsõsorban a 4–12. évfolyam tanulóinak
nyelvtanulását, tárgyi tudásának fejlesztését se-
gíti ez a tanulóközpont, fõként nyelvi órák ke-
retében, de más szakórákon is. A nyelvtanítás
keretein belül az önálló nyelvtanulás felé irá-
nyítják pedagógusaink a diákokat. Figyelembe
veszik adottságaikat, érdeklõdési körüket.

Érdekes beszámoló volt Keszthelyen Benke

Tímea elõadása. A Fejér György Városi Könyv-
tárban kérdõíves vizsgálattal mérték fel, mennyire
ismerik a felhasználók a könyvtár nyelvtanulást
segítõ szolgáltatásait. A 70 megkérdezettbõl 54
beszél valamilyen idegen nyelven. Köztük 31 fõ
rendelkezik nyelvvizsgával. A most tanulók kö-
zül a többség iskolai keretekben sajátítja el a
nyelvet. A 70 megkérdezettbõl 59-en tudnak
arról, hogy a könyvtár rendelkezik idegen nyel-
vû állománnyal, de csak 22-en kölcsönöztek ilyen
dokumentumot. 62 fõ tudja, hogy a könyvtárban
vannak nyelvkönyvek és 22-en kölcsönöztek is
már. 30 fõ tudja, hogy vannak a könyvtárban
nyelvtanulást segítõ CD ROM-ok, de még egyi-
kük sem használta. A videokazettákat sem vet-
ték igénybe, pedig 16 fõnek tudomása volt ezek-
rõl. Az idegen nyelvû folyóiratok iránt a meg-
kérdezettek fele érdeklõdik.

Ez a kérdõíves vizsgálat is azt bizonyítja, hogy
rendszeresen kevesen használják a idegen nyel-
vû állományt és a nyelvkönyveket, ugyanakkor
egy fontos könyvtári szolgáltatás, ezért töreked-
ni kell a minél teljesebb állománybeszerzésre,
meg kell ismertetni a felhasználókkal, milyen

lehetõségeket kínál a könyvtár a nyelvtanulók-

nak és a nyelvtanároknak.

A szakmai továbbképzés témájának összeál-
lításakor a világnyelvek mellett gondoltunk a
nemzetiségi etnikai kisebbségek számára nyúj-
tott könyvtári szolgáltatások bemutatására is.
Kardos Ferenc A Halis István Városi Könyvtár

a cigány kultúra könyvtára is címmel tartott elõ-
adást mindhárom helyszínen.2

A rendezvénysorozat megvalósításához a
Nemzeti Kulturális Alapprogram Könyvtári
Kollégiuma és a Magyar Könyvtárosok Egye-
sülete Zala Megyei Szervezete nyújtott támo-
gatást. A programokon megjelent érdeklõdõk
(könyvtárosok, nyelvtanárok, diákok) megis-
merhették a könyvtárak nyelvoktatás támoga-
tására kialakított együttmûködési rendszerét és
szolgáltatásait.

E tudósítás zárásaként szeretnék beszámolni
a kollégáknak arról, hogy a Zala megyei könyv-
tárban november 9-én a British Council és a Deák
Ferenc Megyei Könyvtár szervezésében nagy
sikerû angol nyelvû irodalmi estre került sor,
David Mitchell Ghostwritten (Szellemírók) címû
könyvét mutattuk be.

Sebestyénné Horváth Margit

Deák Ferenc Megyei Könyvtár, Zalaegerszeg

X. Vas megyei könyvtári
nap

2004. október 20-án rendezték meg a X. Vas
megyei könyvtári napot, melynek ezúttal Répce-
lak, Vas megye legifjabb városa adott otthont.
Az elhangzott elõadások központi témája napja-
ink egyik idõszerû kérdése, a regionalitás és a
területi közigazgatás volt.

Pallósiné dr. Toldi Márta köszöntõjében el-
mondta, hogy a könyvtáraknak mindig is fontos
szerepük volt a változtatások segítésében, s az
idei szakmai nap egyik fõ célja éppen az, hogy
támaszt és erõt adjon ahhoz, hogy a könyvtárak
is bekerüljenek a kistérségi szervezõdések sze-
replõi közé.

2 Errõl a témáról Kardos Ferenc elõadást tartott a Magyar
Könyvtárosok Egyesülete idei miskolci vándorgyûlésén,
melynek módosított szövege megjelent a Könyvtári Le-
velezõ/lap ez évi 11. számában.
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A köszöntõ után elhangzott elõadásban dr.

Németh Kálmán, Répcelak polgármestere mutat-
ta be a várost s az intézményrendszert, majd a
könyvtárossággal kapcsolatos gondolatait osztotta
meg a jelenlévõkkel. A könyvtárosságról mint
olyan hivatásról beszélt, melynek egyik legfon-
tosabb küldetése az, hogy a magyar irodalom
lámpása legyen. Véleménye szerint a könyvtá-
rosok legfontosabb feladata a könyv s a magyar
irodalom terjesztése és népszerûsítése. Felhívta
a figyelmet a könyvtáraknak a tévével és a kü-
lönbözõ szórakozóhelyekkel folytatott versenyé-
re is, melyben a magyar irodalom sajnos egyre
jobban háttérbe szorul. Elõadását egy olyan
mondattal zárta, mely akár jelmondatnak is te-
kinthetõ: „Móricz, Mikszáth, Illyés még meg-
menthetõ, de a harcot meg kell vívni, s meg kell
nyerni!” A megyei könyvtárigazgatónak átnyúj-
tott virágcsokorral pedig kifejezte elismerését a
megyében dolgozó könyvtárosoknak.

A következõkben Nagy Károlyné, a répcelaki
Mûvelõdési Otthon és Könyvtár könyvtárveze-
tõje beszélt a könyvtár történetérõl és mai funk-
cióvállalásáról. Elõadásából megtudhattuk, hogy
1991-ben integrálódott a két intézmény. 2001-
ben kezdõdött meg a könyvtár bõvítése és átala-
kítása, s 2002. december 19-én már mûködött a
felújított intézmény, melynek hivatalos átadásá-
ra 2003. február 7-én került sor.

Az intézmény története mellett az informati-
kai fejlesztésekrõl és szolgáltatásokról, a sikeres
pályázatokról, a személyi feltételekrõl, valamint
az állomány- és a használói adatokról is szó volt.

Szórádi Enikõ, a répcelaki intézmény vezetõje a
mûvelõdési otthont mutatta be. Beszélt az intéz-
mény feladatrendszerérõl, melybe  beletartozik az
egész életen át tartó tanulás lehetõségének megte-
remtése éppúgy, mint a helyi ünnepi alkalmak meg-
szervezése s a különbözõ korosztályok szórakozási
igényeinek támogatása. Az elõadás során betekint-
hettünk egy kicsit az intézmény keretében mûködõ
csoportok életébe, s megismerkedhettünk néhány
nagy rendezvénnyel is, például a Répcevidéki
Mûvészeti Fesztivállal. A településen mûködõ kul-
turális célú civil szervezõdésekrõl is szó volt. Az
elõadás zárógondolatai arra a kérdésre próbáltak
választ adni, hogy mi a jövõ útja. Szórádi Enikõ
elmondta, hogy a jövõt mindenképpen abban látja,
hogy az intézménynek nyitnia kell az új felé,  mind-
eközben a régi megõrzésére is gondot kell fordíta-
nia. Fontosnak tartotta, hogy felismerjék a helyi

közösség igényeit, minél több egészségvédõ prog-
ramot szervezzenek s még inkább kiterjesszék a
felnõttképzési lehetõségeket.

Dr. Tömböly Tamás, a Vas Megyei Közigazga-
tási Hivatal vezetõje, megyei nézõpontból elemez-
te a közigazgatási változásokat. Beszélt magának a
fogalomnak a kialakulásáról, miszerint 1990. szep-
tember 30-a volt az a határ, amikor az államigaz-
gatás és a közigazgatás fogalma elvált egymástól.
Elmondta azt is, hogy a kistérség nem új fogalom
a magyar közigazgatásban, régen járásoknak ne-
vezték õket, majd 1984-es megszüntetésük után a
városkörnyéket helyezték a járások helyébe. 1990-
ben a városkörnyék szervezeti egysége is kimaradt
a közgondolkodásból, az önkormányzati törvény a
településekre helyezte a hangsúlyt. 2003-ban kor-
mányrendelet született a kistérségek kialakításáról,
s így jelenleg 168 kistérség mûködik az országban.

Dr. Perger Éva, a Magyar Közigazgatási In-
tézet fõigazgatója, elõadásában bemutatta az ál-
tala vezetett intézményt, mely többek közt a
köztisztviselõk továbbképzésének a módszertani
központja, s emellett kutatásokkal is foglalko-
zik, amin belül a területi közigazgatás kutatása
az egyik fontos feladatuk. Ezt követõen a köz-
igazgatási szintek közül a régiókkal, illetve a re-
gionális közigazgatás kérdéseivel foglalkozott.

Az elõadások sorát Czupi Gyula, a nagykani-
zsai Halis István Városi Könyvtár igazgatója
zárta, aki a nagykanizsai térség könyvtári együtt-
mûködésének tervét ismertette. Az e célból be-
nyújtott pályázattal elnyerhetõ összeget arra sze-
retnék felhasználni, hogy a társulás könyvtárait
egységes szolgáltatórendszerré tudják fejleszte-
ni. Ez egy kistérségi informatikai rendszeren
keresztül biztosítaná az ODR szolgáltatásainak
elérhetõségét, valamint azt, hogy a kistérségben
a könyvtári szolgáltatások jelentõs köre utazás
nélkül hozzáférhetõvé váljék a kistérség vala-
mennyi településén élõ lakosság számára. Sze-
retnék lehetõvé tenni a kistérségi szakmai kom-
munikációt, illetve a más információs térségben
mûködõ rendszerekhez való kapcsolódást.

Az elõadások tehát bemutatták, hogy milyen
szerepet fognak betölteni a térségek a közigaz-
gatásban, s így a regionalitás kérdésén keresztül
körvonalazták a könyvtárosok jövõbeni felada-
tait. Ezt követõen a répcelaki nyugdíjasok kóru-
sának mûsorát hallgathattuk meg, majd  tekever-
seny zárta a szakmai nap programját.

Kiss Renáta


