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Az utóbbi évekre, évtizedekre jellemző módon olyannyira hangsúlyozzuk a
közgyűjtemények közös eredetét, rokonságát, egymásra utaltságát, egységét,
hogy közben szinte megfeledkezünk arról, hogy közösen szóljunk azokról a
szálakról, amelyek ténylegesen összefűzik ezeket az intézményeket. Most
alkalom nyílik arra, hogy egy pillantással fogjuk át a múzeumot és a könyvtárat,
s okunk van rá, hogy éljünk ezzel a lehetőséggel. Az alábbiakban nem az
együttműködés, a közös gondok, az összehangolt stratégia fontos, égető és
mindannyiunkat egzisztenciálisan érintő kérdéseivel kívánok foglalkozni,
hanem botcsinálta, dilettáns filozófusként szakmáinkra - nagy szóval - sub
specie aetemitatis szeretnék tekintetet vetni. Erre az a kötelesség jogosít fel,
amely egy szakma minden művelőjének kijár, vagyis hogy feltegye legalább
kétszer, pályája kezdetén és végén a „mi végre vagyunk a világon" nem is oly
könnyű kérdését.
Első pillantásra persze könnyűnek tűnik a válasz, hiszen mind a
muzeológusság, mind a könyvtárosság (s ide számítható a levéltárosság is)
lényegét a gyűjtés, megőrzés és szolgáltatás szentháromságában megnyilvánuló
archiválás (akármit is értsünk alatta) küldetése teszi. Ez a funkcióközösség elég
is arra, hogy a mindennapokban, de távlatosan is harmonikusan, vállat vállnak
vetve dolgozzanak a részcélokban megnyilvánuló közös cél érdekében e
szakmák.
A bökkenő alighanem mégis itt rejtőzködik. Minden szakma minden
intézménye minden munkatársa minden bizonnyal tisztában van céljaival és a
belőlük következő feladataival, ám a boldog aranykor óta, amikor egyetlen
képződményben, egyetlen organizmusban szervültek a mára már önállósult
részek, mintha kevés figyelmet kapott volna a közös, ami lényegileg integrálja a
társadalomban megőrző feladatokat ellátó szakmákat.
A közös azonban mind nagyobb jelentőséghez jut. Talán nem járok rossz
nyomon, ha azt állítom, hogy éppen a műszaki lehetőségek, a számítás- és
kommunikációs technika vívmányai nyújtanak alapot ahhoz, hogy az eddig
érvényesülő, túlnyomórészt különutas fejlődésben a konvergendás erők
jussanak nagyobb szerephez. Korántsem persze azzal az eredménnyel, hogy
valamiféle intézményi-gyűjteményi integráció jöjjön létre a maga fizikai
valóságában, hanem azzal, hogy az új technika és technológia előbb-utóbb
lehetővé teszi egy olyan virtuális gyűjteményegyetem létrehozását, amely ismét
szerves egységben gyűjti, őrzi és tárja a használó elé a világ egymással
többszörösen összefüggő jelenségeit tükröző és hordozó dokumentumokat,
legyenek azok bármilyen típusú, a földkerekségen bárhol található
gyűjteményekben. (A dokumentum terminust most és a későbbiekben az Otlet-i
és La Fontaine-i értelemben használom). A tárgyakhoz egyre több szöveg, a
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szöveghez egyre több tárgy tartozik, - voltaképpen
szóval, képpel, hanggal, tárggyal ugyanazt a
valóságot írjuk le, s kívánjuk megőrizve befolyásolni
változását. A rendelkezésünkre álló technika
megengedi,
hogy
egy
könyvtárban
őrzött
szakkönyvhöz
saját szemléltető és bizonyító
anyagán túl mellérendeljünk fénykép- és mozgóképanyagot, kéziratokat, kísérleti jegyzőkönyveket,
működő modellek és megvalósult
projektek
képmásait, leírásait, tervrajzait stb. stb. Ugyanig}'
felidézhető egy-egy műalkotás teljes holdudvara is.
Egy múzeumi tárgyhoz a róla szóló irodalomnak
nem csak bibliográfiáját csatlakoztathatjuk, hanem
teljes szövegét, a természeti és társadalmi
környezetét leíró és ábrázoló dokumentumokat, sőt
a környezet jelenleg élő képmását is. Egy műalkotás
esetében nem kell megelégednünk a reprodukcióval
és a vonatkozó szövegekkel,
hanem akár
háromdimenziós, eredeti méretű virtuális másolatot
is kaphatunk róla. De ez még csak a kezdet. Az
íróasztalra, a szobába, a közvetlen környezetbe megés behívott, virtuális, de élő, a dokumentum és a
való világ között ismét szerves kapcsolatot teremtő,
integrált, egyidejűleg köz- és magángyűjtemény
perspektívái beláthatatlanok. Eddig inkább csak
azzal for1 "
h.mk, hogy mit enged meg, mit tesz
lehetővé, mire inspirál a már rendelkezésünkre álló
technika. Eljön azonban annak is az ideje, hogy mi
adjuk fel a megrendeléseket a műszaki fejlődésnek, s
céljaink határozzák meg a technikát.
Bármilyen csábító legyen is ennek a szálnak a
követése, hagyjuk itt abba. Elégedjünk meg azzal,
hogy a közgyűjtemények virtuális integrálódásának
egyre erősödnek a technikai-technológiai alapjai, s
az érintett szakmák jól teszik, ha ezekre időben és
viribus unitis mérik fel a lehetőségeket és váltják
valóra a közös célból fakadó feladatokat.
Ismét itt vagyunk hát a közös célnál, s érdemes
volna filozófiai megközelítésben választ keresni a
benne rejlő kérdésre. Talán megengedhető, hogy
szakmáinkat
ez
esetben
teleológikusan,
célrairányultságukban fogjuk fel, s így keressük
végső értelmüket. A magam részéről most szerény
kísérletet teszek erre, s örülnék, ha vélekedésem
vitát, ellentmondást, új gondolatokat váltana ki.
Szeretném remélni, hogy az effajta morfondírozás
nem felesleges, s ha közvetlen hasznot nem is hoz,
valamiképpen
mégis
elősegíti
gyakorlati
tevékenységünket.
Abból indulok ki, hogy mi, emberek az idő és a
tér rendjében élünk. Egyfelől örülünk annak, hogy a
létet múlásában érzékeljük, hogy a térben biztos
helyet foglalunk el testünkkel, másfelől azonban
lazítani szeretnénk az idő és a tér szorításán, sőt,
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irracionális és utópisztikus vágyunk arra irányul
hogy szabaduljunk az idő és a tér fogságából,
rázzuk le rabláncainkat, melyeket e két szigorú őr
reánk rakott. Talán elég bizonyságul emlékeztetnem
az idevágó mítoszokra, az örök élet vágyálmára, a
földrajzi felfedező utakra (beleértve a karavánutakat
és az űrutazást is), a modern fizika forradalmára, az
óraparadoxonra, a közlekedési és telekommunikációs vívmányokra, a képzeletbeli tájakkal, a múltban
és a jövőben tett időutazásokkal foglalkozó irodalmi
alkotásokra, a túlvilággal és az örök élettel
kapcsolatos vallási tanokra, - mind-mind arra
utalnak, hogy az ember urává szeretne lenni a
térnek is, az időnek is, s nehezére esik elfogadnia,
hogy egy időben csak egy helyen lehet jelen, a
világot csak lineárisan és nem egyidejűségében
ismerheti meg, hogy a jelenségeknek kezdete van és
vége, s születés és halál keretezi a maga életét is,
amelyet végső soron röghöz kötötten él le.
Az ember mély, egzisztenciális élménye a térben
és időben való meghatározottsága. Ez biztonságot,
vigaszt és reményt nyújt számára. Hadd érveljek a
„József és testvérei" első fejezetével és a Babits
Mihály „Hazám!" című versével. Thomas Mann két
nyitómondata: „Tief ist der Brunnen der
Vergangenheit. Sollte man ihn nicht unergründlich
nennen?" A múlt mélységes mély kútja, amelynek
nem látszik fenekének lenni, visszafelé az idő
végtelenségébe nyúlik. Nem ad-e azonban biztatást
arra nézve, hogy előrefelé
is
ugyanolyan
végtelenség nyílik? A kétirányú végtelen nem csak
az emberiséget, hanem az egyes embert is
biztonsággal töltheti el, hiszen elődei életét folytatja
és utódaiban él tovább. S ha az idővonalat egy
görbült térben képzeljük el, egy végtelenül nagy
gömbön, remény van talán arra, hogy a múlt és a
jövő találkozik majd az abszolútum örökös
jelenében. A nagy kérdés csupán az, hogy az ember
valaha is részese lehet-e ennek az abszolútumnak.
Babits versében felröppenti lelkét, hogy keresse
meg helyét a világban. Elsőként a szülői ház fölött
köröz, majd a szülőváros fölé repül. Innen
továbbröppen az előtte térképszerűen kitáruló,
geográfiailag
leírható ország
fölé, amelytől
tovapillant az igazi, a szellemi haza felé. S feltűnik
Európa, majd a glóbusz a suhanó lélek előtt, amely
mindenütt otthon érzi magát. Ám az utolsó
versszak, az epilógus így szól:
„Mégis, lelkem, szeressed hazámat!
Nem neked való az ür hidegje!
Itt a glóbus, a meleg szigetke
s lélekágya szent Európának.
Soha el nem hagyhatod hazámat:
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útjaidat akármerre boiygod,
egy országot hordozol magaddal,
veled jön egy makacs íz, egy halk dal
viszed, mint a kárhozott a poklot
de halálig, mint ki bűn között él,
várja híven az Éden sugáros
türelme: úgy vár reád a város
és a kis ház, melyben megszülettél."

A biztonságot a végtelen térben mégis a
közvetlen környezet nyújtja, s vigasztalást is, hogy
bármilyen keserves is, de ahhoz, mint embernek
természetes joga van. Ez a közvetlen környezet
pedig reményünk szerint egy tág
glóbusz
alkotórésze, s rajta keresztül éljük meg a világ
valamennyi helyét, talán így részesülve a mindenhol
jelenvaló abszolútom élményében.
Az emberiség története során újabb és újabb
erőfeszítéseket tett azért, hogy összezsugorítsa a
teret és megállítsa vagy - másképpen kifejezve felgyorsítsa az időt. Holott tudomásul kell vennie,
hogy az egyes ember egyidejűleg csak egy helyen
lehet és a mindenkori jelenben él. Ha pedig ez
érvényes az egyes emberre, akkor az emberiségre is
áll. Mert az elfoglalt helyek száma csak végesen
növekedhet, az idő pedig, amely mozgással
mérhető, nem sokszorozható.
Akármennyire gyorsítjuk is a sebességet, az időt
nem forgathatjuk vissza, s akármennyi újabb helyet
foglalunk el, a végtelen teret nem tehetjük
magunkévá. Az űr hidegében elveszik az emberiség
(csak ott tud megélni, ahol megfelelő körülményeket
talál vagy teremt magának), időben pedig efemer
jelenség, amelynek volt kezdete és lesz vége. Az
emberi lét dimenziói meghaladhatatlanok, de
állandóan viaskodunk velük. Le akarjuk győzni azt,
ami voltaképpen az élet kereteit adja. Az idő és tér
korlátozó, gátló, de ugyanakkor formáló, formát
kínáló kategóriák. Együtt kell élnünk a tragikus
dilemmával, hogy mindig a jelenben létezünk, amit
a múlt és a jövő, emlékezetünk és vágyaink
határoznak meg, el kell fogadnunk, hogy
helyváltoztatásunk lehetősége elenyésző a tér
végtelenségéhez képest.
Kilátástalan és heroikusán tragikus küzdelmet
folytat az ember az idő és a tér hatalma ellen, de
nembeliségéből következően soha nem adja fel.
Makacsul hisz abban, hogy a múlt eseményeiből
tanulságokat vonhat le a jövőre nézve, s a más
helyeken
szerzett
tapasztalatok
segíthetnek
problémái megoldásában. Hiszen tudja, a természeti
és
társadalmi
folyamatok
és
események
megváltoztatják a helyeket, a helyek pedig
meghatározzák az események lefolyását. Alakítóan

akar részt venni az eseményekben, újabb és újabb
helyekkel óhajt megismerkedni, mindezt pedig
dokumentálni akarja, vagyis rögzíteni, hogy
megmentse a feledéstől, azaz az idő múlásától. A
visszahívható múlt és a virtuálisan felkereshető tér
illúziója nagy vigasz, hajtóerő és reménység az
emberiség számára.
Itt látom tehát a közös közgyűjteményi célt. A
múzeum és a könyvtár élharcos intézménye a
társadalomnak az idővel és a térrel folytatott
küzdelmében. Éppen a tér és az idő legyőzése, vagy
legalább vasmarkuk szorításának enyhítése, e
korlátlan uralkodók kicselezése, megkerülése: egy
nézőpontból talán ez is lehet a múzeum és a
könyvtár társadalmi küldetésének az indoka. Ha
nem az informatika, az információtudomány vagy
más
szaktudományok,
hanem
a
filozófia
szemszögéből keressük a választ a „mi végre
vannak a világon?" kérdésére, nem tűnik
teljességgel elfogadhatatlannak a fenti megállapítás.
Hogyan akarja legyőzni az időt a könyvtár és a
múzeum? Igyekszik megőrizni a múlt egy-egy
szegmensét,
egy-egy
mozzanatot,
egy-egy
dokumentumot, egy-egy narratívat. A tárgyiasult
időt, hiszen maga az idő eliramlik, csak a nyoma
marad, pontosabban azoknak az eseményeknek a
nyoma, amelyek egy-egy pillanatban történteK.
Ugyanakkor tudva tudja, hogy a cselekmény, a
folyamat leírása, nyomai soha nem azonosak
magával a történéssel, hanem csak emlékeztetnek rá.
A gyűjtemény voltaképpen a szövegekbe, tárgyakba
fagyott múlt, amelynek kiolvasztása soha nem adhat
megelevenítést, teljes rekonstrukciót. A múlt
tulajdonképpen a rá való reflexiókból áll, s a
reflektálás eszköze a könyvtár és a múzeum. A múlt
megismerésének pedig két célja van: önmagunk
megismerése és a várható folyamatok, teendők
kikövetkeztetése az előzményekből. Intézményeink
nyilván e kettős célt kívánják szolgálni, így
kapcsolva össze a pillanatban a múltat a jövővel. A
jövő csakúgy, mint a múlt, a gondolatban létezik,
bár ami megtörtént az időben, annak nyoma
maradt, befolyásolja, meghatározza vagy legalább
felsejteti a jövőt, még ha csak vágyak, tervek,
szándékok formájában is.
S hogyan akarnak intézményeink megbirkózni a
térrel? Módszerük az, hogy elibénk hozzák azt, amit
közvetlenül nem tapasztalhatunk meg. A térről,
pontosabban annak megismerhető részéről virtuális
képet vetítenek elénk a gyűjteményben található
dokumentumok, tárgyak segítségével, s egyben
érzékeltetik a tér időbeni változását is. A tárgyak és
szövegek segítségével helyszínre hozott és időben
megjelenített tér ugyan reprodukció, de reflektált,
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azaz gondolatokkal dúsított képmás, ami nem lehet
azonos az eredetivel, bármilyen korszerű technikát
alkalmazunk is. A kép soha nem azonos tárgyával:
kevesebb, de több is annál. A felidézett tér
másodlagos élményt nyújt az eredeti helyszínnel
szemben, mégis csillapítja, de egyben felkelti a
vágyat az eredeti megismerésére. (Egy zárójeles
megjegyzés: az eredeti és a virtuális, megidézett
térről mondottak nem tévesztendők össze az egyes
dokumentumok, kéziratok, könyvek, műalkotások,
tárgyak eredeti vagy másolati voltával.)
Érdemes szemügyre venni most már - a teljesség
igénye nélkül - a hármas gyűjteményi funkció
(gyűjtés, megőrzés, szolgáltatás vagy hasznosítás)
szempontjából az idő és a tér kategóriáit.
A gyűjtésnek természetes határokat szab a
milyen időhatárok között és milyen fizikális és
szakterületre kiterjedő gyűjteményi koncepció,
amely természetszerűleg egyéb korlátokat és
határokat is megállapíthat. A behatároltságot
fontosnak tartom hangsúlyozni nem pusztán
praktikus
szempontok
(épületméret,
anyagi
források, személyzeti ellátottság, felszereltség stb.)
miatt, hanem filozófiai megfontolásokból is: minden
időben lezajló folyamatot, minden reális helyet
lehetetlen duplikálni, vagyis nincs értelme a világ
virtuális megkettőzésének. Gyakorlati agnoszticizmusunk mondatja velünk, hogy a világ teljes
egészében megőrizhetetlen és megismételhetetlen.
Hiszen egy ezzel ellentétes álláspont ad absurdum
hajtva oda vezethet, hogy az anyagi világ múzeumi
tárggyá válik, minden egyes kődarab, minden
termék, minden szöveg, legyen akármilyen banális,
minden műalkotás (s ebből a nézőpontból a
gyerekfirka vagy a graffiti vagy a giccs is az)
dokumentált,
tehát
összefüggésbe
helyezett,
értelmezést kapott és magyarázatot
nyújtó
tárgyként, dokumentumként jelenik meg a maga
egyediségében. Ez nyilvánvalóan nonszensz, amely
csak arra jó, hogy a válogatás jámbor fontosságát és
kegyetlen szükségességét tárja szemünk elé. A
múlandóság fájdalmas ténye már a válogatásban is
közrejátszik: ami nem érdemesül arra, hogy
közgyűjteménybe
kerüljön,
sokkal
nagyobb
valószínűséggel enyészik el, mint szerencsésebb
társai. S ki az, aki fenntartások nélkül ki meri
jelenteni, hogy minden, mi arra érdemes,
közgyűjteménybe kerül vagy jó esélye van rá, hogy
oda jusson.
A válogatás voltaképpen annak megállapítását
jelenti, mi érdemes begyűjtésre, a gyűjteménybe
emelésre, azaz a tér törvénye, a helyhezkötöttség
alól való kivonásra, s ezzel együtt az idő törvénye,
az elmúlás alól való mentesítésre. A gyűjteménybe
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jutott tárgyak, szövegek megmaradási, túlélési
esélye meglehetősen jó, annak ellenére is, hogy - a
könyvtárakról szólva - az állományok rendszeres
rostáláson, selejtezésen esnek keresztül. Itt ugyanis
elsőbbsége van a szöveg, a tartalom megőrzésének, s
csupán a dokumentumok egy meghatározott
körének van tárgyi mivoltában is jogosultsága a
fennmaradásra. (Egyelőre nem lett kétségbe vonva,
hogy minden rögzített és
közgyűjteménybe
helyezett szöveg egyben méltó az időhöz nem kötött
fennmaradásra is.) A könyvtárak helyzetét könnyíti
továbbá,
hogy
túlnyomórészt
sokszorosított
dokumentumok
a
szövegek
hordozói,
s
viszonylagosan
kevés
közöttük
az
anyagi
mivoltában is egyedi darab. (Az elektronikus
szövegekkel
nincs
ilyen
probléma,
más
nehézségekkel azonban nagyon is számolni kell.)
Ezért a selejtezés, vagy más szóval a megőrzés
felelőssége
kevésbé
nyomasztó
lelkiismereti
kérdésként merül fel. A múzeumok esetében jóval
nagyobb hordereje van mind a begyűjtéssel, mind a
megőrzéssel kapcsolatos döntéseknek. Az egyes
múzeum helyzetét nemigen könnyíti meg az a
megfontolás, ha ő nem, majd egy rokon gyűjtemény
fog
gondoskodni
a
tárgy
beszerzéséről
(megmentéséről), hiszen éppen helyi kötöttsége
miatt vált illetékessé, s a tárgy valódi értéke is éppen
azon a helyen válhat teljessé. A könyvtár a
könyvtári rendszer közismert sajátosságai miatt e
tekintetben
kényelmesebb
helyzetben
van.
Ugyanígy a megőrzés felfüggesztése - akár
selejtezéssel, akár a restaurálás elmulasztásával,
akár az őrzési feltételek romlásával történik, - sokkal
húsba vágóbb kérdés a múzeumokban, mivel egyedi
darabokról van szó. Ennek ellenére nehéz lenne
követelményként állítani, hogy minden, ami a
gyűjteményben helyet kapott, egyben jogot szerzett
az örök életre. Azt hiszem, ezt csak elméleti szinten
lehet fölvetni, a gyakorlatban bizonyos fontossági
sorrendet szükséges megszabni a megőrzési és
restaurálási teendők elvégzésében. S a sorrend
megállapítása hallgatólagosan azon a belátáson
nyugszik, hogy még a múzeumba került anyagok is
ki vannak téve az idő pusztításának.
Hol van azonban ez a pusztítás attól, amelyet az
emberi alkotásoknak el kellett szenvedniük részben
a természet erőitől, de főképpen magától az
embertől? Az oxidálódó papír, a termeszek rágta
könyvek, a rozsdamarta vastárgyak, a kémiai és
biológiai ártalmak sora mondhatnám racionális,
kiszámítható ellenfél. Az alexandriai könyvtár
pusztulása azonban máig személyes fájdalma
minden könyvtárosnak, hiába épült meg utóda
nemrég. Mit szóljunk a rombadőlt, nagyszerű görög
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városokról, az ember alkotta helyek rommezőiről?
Vagy
az
afganisztáni
szobrok
módszeres
legyilkolásáról?
A huszadik század
könyvégetéseiről? Szophoklész a hagyomány szerint vagy
száz tragédiát írt; jó, hogy nyolc túlélte az
évezredeket. Ott vannak a kirabolt sírok, a
fémdetektorok kutatta szántóföldek, a balsorsú
Seuso-kincs. Kötetek kellenének a felsoroláshoz. Mi
ez, ha nem a sors kegyetlen és szenvtelen selejtező
keze,
amely
mindig
is
alkotásaink
és
gyűjteményeink feje fölött lebeg? S paradox módon
e szörnyű veszteségek teszik még értékesebbé
számunkra azt, ami megmaradt.
Ezért ösztönösen bármennyire érezzük is, a
lehetetlennel határos, hogy minden maradjon meg
úgy, ahogyan van, mégis a végtelenség igényével
való megőrzés lebeg szemünk előtt, valahogy úgy,
mint a 6. században Cassiodorusnak a Vivariumban.
Restaurálás és konzerválás, tisztelet a múlt,
kötelesség a jövő előtt.
A mának pedig a szolgálat jár. Szolgáltatási
kínálatunk széles palettán helyezkedik el, a
kutatástól az oktatáson, ismeretterjesztésen át a
szórakoztatásig. Mind a múzeumban, mind a
könyvtárban talán éppen a használat terén nyíltak
azelőtt elképzelni se bírt lehetőségek. S a
lehetőségeknek ma még alighanem a horizontját
sem látjuk. Az új és még újabb technika és
technológia megint egy vagy több lépéssel visz
bennünket közelebb a vágyva vágyott célhoz, az idő
és tér legalább virtuális újrateremtéséhez. Előbbutóbb talán a múzeumokra is megfogalmazható az a
követelmény, amely a könyvtárak mind inkább
realizálódó eszménye: ha egy könyvtárba belépsz,
óh olvasó, a világ valamennyi
könyvtára
rendelkezésedre áll. S valóban: milyen technikai
gátja lehet ma már annak, hogy a helyi múzeumba
lépve, valamennyi múzeum gyűjteménye
és
kiállítása és egyéb szolgáltatása is hozzáférhető
legyen. Ezt a követelményt még megfejelhetjük
mindkét intézmény vonatkozásában azzal, talán
hazulról sem kell kimozdulnunk, hogy mindehhez
hozzájussunk.
Itt azért álljunk meg egy pillanatra. Nem hiszem,
hogy a gyűjteményt őrző hely jövőbeli létét a
technikai vívmányok fejlődése
és
elterjedése
ténylegesen fenyegetné. Még a könyvtárakét sem,
amelyek
pedig
jobban
ki
vannak
téve
dokumentumaik „dematerializálódásának", azaz
digitalizált formátumra való átváltásának, s ezáltal
az őrző helytől való függetlenülésének. A hely, ahol
az időben megjelenő és kifejlő információt hordozó
dokumentumok és ezek használói találkoznak, az
emberiség szent helyei közé tartozik. Ugyanis nem
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pusztán az információ talál itt használójára és
viszont, hanem az információ avatott begyűjtője,
őrzője
és
feldolgozója
segítségével
az
egymásratalálás
hatékonyabban
történik
és
termékenyebbé válik, s új gondolatok aranyát
produkálva mintegy valóra váltja a régi alkimisták
vágyálmát, hogy az anyagok „házasításával"
csináljanak aranyat.
A helyre azonban azért is szükség van és lesz,
hogy a dokumentumok a maguk fizikai valóságában
is használtathassanak. Akár egy két- vagy
háromdimenziós reprodukció (pl. hologram) legyen
bár tökéletes másolat minden porcikájában, mégsem
helyettesítheti mindenben az eredetit. Mert nincs
meg az az aurája, amelyet alkotójától kapott, vagy
amellyel tulajdonképpen mi ruházzuk fel, amikor
tudatában vagyunk annak, vagy csak elképzeljük is,
ki mindenkivel került kapcsolatba a dokumentum
élete során, mi mindenen ment keresztül, hogyan
élte túl a megpróbáltatásokat és hogyan vívta ki a
maga kis halhatatlanságát. Ezért nézünk más
szemmel a Szent Koronára, mint nézünk bármely jól
sikerült másolatára. (A tudományos megközelítésről
most nem is szólva.)
Az eredeti és a pontos másolat egyre javuló
viszonya sem oldhatja fel azt az újra és újra
felmerülő, egyfelől jogos, másfelől elfogadhatatlan
igényt, hogy mivel a dolgoknak megvan a maguk
helye, kerüljenek hát vissza oda, ahonnét a sors
kiszakította őket. A Parthenon metopéi miért a Brit
Múzeumban vannak és miért nem az Akropoliszon
(bár alighanem eredeti helyükön állományvédelmi
okokból visszaszolgáltatás esetén is csak másolatok
lennének), s Esztergomban vagy Garamszentbenedeken van-e igaz helye a szárnyas oltárnak?
Mily boldogok voltunk, amikor több évtizedes
tárgyalások után csere révén az Országos Széchényi
Könyvtár birtokába jutott az Ómagyar Máriasiralom, de ugyanez a könyvtár elzárkózott attól,
hogy ugyanilyen módon átengedje a horvátoknak a
számukra nemzeti ereklyének számító glagolita
misszálét. Mindannyian, akik a múltat, vagyis az
életet őrző tárgyakkal foglalkozunk, egy- kissé
fetisiszták is vagyunk, és ez így van rendjén.
Nagyon sok tragikus tapasztalat erősíti bennünk ezt
az érzést.
Minden esendőségünk ellenére, ami a gyűjtés,
megőrzés és szolgáltatás során megmutatkozik,
mégis büszkeséggel tölt el bennünket az a tudat,
hogy olyan intézmények munkatársai lehetünk,
amelyek közvetlenül szolgálják az emberiség és az
egyes ember időben és térben meghatározott életét,
boldogulását.
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A MINŐSÉGMENEDZSMENT

TANFOLYAM ÉS HOZADÉKA
KARCAGON
(Egy könyvtárhasználói felmérés tapasztalatai)
Bevezetésképp
a
címhez
fűznék
némi
magyarázatot, melyből kiderül, hogy mi is az, amibe
belevágtunk és hogyan jutottunk el a felmérésig.
Idén májusban részt vettünk Szolnokon egy
kétnapos szakmai továbbképzésen, melynek témája
a minőségmenedzsment volt. A két nap tartalmas
előadásai és az azokat követő beszélgetések minket
is megmozgattak. Megfogalmazódott bennünk a
gondolat, hogy nekünk is el kellene indulni azon az
úton, amely a minőségmenedzsment felé vezet.
Hiszen szép, hogy nap mint nap tesszük a dolgunk;
jó, hogy igyekszünk lépést tartani a technikai
fejlődéssel;
az
is
rendben
van,
hogy
lehetőségeinkhez mérten mindent megteszünk,
hogy eleget tegyünk az olvasói és társadalmi
elvárásoknak, de le kellene mérni, hol is tartunk
valójában. Már csak azt kellett eldöntenünk, hogy a
felmérést mely területen kezdjük. Úgy gondoltuk,
legcélszerűbb, ha először a felhasználókat, azaz a
könyvtárhasználókat kérdezzük meg. így jutottunk
el a könyvtárhasználói felméréshez. Megpróbáltuk
feltérképezni látogatóink igényeit, s azt, hogy
mennyire vannak megelégedve szolgáltatásainkkal.
A lehetséges vizsgálati módszerek közül mi a
kérdőívet választottuk.
A másik ok, amiért ezt a felmérést választottuk,
az az, hogy készülünk a Könyvtárhasználati
Szabályzatunk
átdolgozására,
melyet
a
fenntartónkkal is el kell fogadtatnunk. Azt
gondoljuk, hogy a felmérés alapján sokkal könnyebb
lesz a szabályzatunkat az olvasói igényekhez
igazítanunk, továbbá a változtatásokat
is
könnyebben elfogadja a fenntartó, ha konkrét
adatokra
hivatkozunk.
(Itt
nemcsak
a
Könyvtárhasználati Szabályzatra gondolok, hanem
egyéb szükségszerű fejlesztésekre is, amelyek a
felmérésünk eredményéből is kitűnnek.)
Ezek után térjünk rá magára a kérdőívre.
Amit mindenképp tudni érdemes:
•
Mivel ez az első ilyen jellegű felmérésünk,
kész kérdőív alapján dolgoztunk, ami mindenki
számára elérhető a Könyvtári Intézet honlapján.
•
Ez a kérdőív elsősorban olyan közkönyvtár
számára készült, melynek használói köre korban,
nemben és végzettségben heterogén, és feladatának
nem csak az állomány megőrzését tekinti.
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•
A felmérést a karcagi Városi Csokonai
Könyvtárban készítettük.
•
A felnőtt könyvtár valamennyi szolgáltatását vizsgáltuk.
•
A vizsgálatból
kimaradt a gyermekkönyvtár.
•
Mérési időszakunk: 2004.06.15- 2004.07.16.
•
Előirányzott kérdőívek száma: 100
•
Beérkezett kérdőívek száma: 82
Most pedig nézzük át, milyen kérdéscsoportok
voltak, s az egyes kérdéscsoportokkal mit mértünk.
A. kérdéscsoport: Mit csinált a könyvtárban?
Ezzel a kérdéscsoporttal azt mértük, hogy a
hozzánk betérők, mely szolgáltatásainkat vették
igénybe.
B. kérdéscsoport: Kérjük írja le, hogy mit keresett
ma!
Ezzel a kérdéscsoporttal tulajdonképpen a
felhasználók olvasási szokásait mérhettük, továbbá
azt, hogy állományunk mennyire felel meg ezeknek
az igényeknek. Ezen kérdéscsoport feldolgozása és
elemzése időigényes feladat, így ezen kérdéscsoport
eredményeiről még nem tudunk beszámolni.
C. kérdéscsoport: Kérjük írja le, hogy mennyire
elégedett könyvtárunkkal!
Ez a kérdéscsoport mérte felhasználóink
elégedettségét, amely vonatkozott az épület
állapotára,
könyvtárunk
berendezésére
és
elrendezésére, szolgáltatásaink mennyiségére és
minőségére, valamint dolgozóink munkájára.
D. kérdéscsoport: Kérjük, írjon magáról!
Ebben a kérdéscsoportban mértük fel a látogatói
összetételt korra, nemre, végzettségre
való
tekintettel. Itt mértük fel, hogy az olvasó lakóhelye
milyen messze van könyvtárunktól, bármilyen
fogyatékossága miatt akadályoztatva érzi-e magát,
ül. használ-e más könyvtárat is, továbbá
megvizsgáltuk a könyvtárlátogatások gyakoriságát.
Olvasóink itt írhatták le észrevételeiket, javaslataikat
könyvtárunkkal kapcsolatban.
Végezetül szeretném ismertetni, hogy milyen
általános következtetésekre jutottunk.
O A mintául vett kérdőívet könyvtárspecifikussá
kell tenni, hiszen a kérdőívben szerepelnek olyan
szolgáltatások, amelyek nálunk nincsenek (pl.
előfizetett hálózati adatbázisok), mások pedig
kimaradtak (pl. spirálozás, nyomtatás).
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O
Mérési időszakunk a tanév
befejeztével
kezdődött, tehát egy kevésbé forgalmas időszakra
esett. így tulajdonképpen csak a rendszeres
látogatóinkat tudtuk mérni. Továbbá július végén
két hétre bezártunk. Ezzel magyarázható, hogy csak
82 kérdőívet kaptunk vissza. Épp ezért célszerű a
felmérést megismételni egy téli vagy tavaszi
időszakban.
Voltak olyan kérdések, melyek a kérdőívet kitöltők
számára nem voltak egyértelműek, ezért figyelni
kell.
a
kérdések
egyértelmű,
pontos
megfogalmazására, még ha egy-egy kérdésfeltevés
banálisnak tűnik is számunkra.
Kovács Mónika
igazgatóhelyettes
Városi Csokonai Könyvtár, Karcag
A VIZSGÁLAT EREDMÉNYE
A könyvtár látogatóinak összetételéről, amelyet a
D kérdéscsoport vizsgált, az alábbiak adnak
információkat:
1.) Átlagosan milyen gyakran látogatja a könyvtárat?
A 82 megkérdezett közül 1 személy volt csupán,
akinek az első látogatása volt a könyvtárunkban. 31 fő
(38%) többször egy héten is ellátogat hozzánk. 11 fő (13%)
hetente, 15 fő (18%) kéthetente, 11 fő (13%) háromhetente
veszi igénybe a könyvtár szolgáltatásait. A válaszadók
közül 8-an válaszoltak úgy, hogy négyhetente járnak
hozzánk. Csupán 5 fő (6 %) jelölte azt a válaszok közül,
hogy ritkábban, mint négyhetente jön a könyvtárunkba.
2.) Kora?

A második kérdés a válaszadók korát vizsgálja. Sajnos,
minden éberségünk ellenére is előfordult, hogy néhány
megkérdezett nem válaszolt minden kérdésre. így
fordulhatott elő, hogy a 82 fő közül 79-en válaszoltak az
életkorukra vonatkozó kérdésre. Az életkor elemzéséhez a
beiratkozási napló kategóriáit használtuk fel. Az
eredmény a következő lett: 79 fő közül 8 fő (10%) 15-19 év
közötti, 35 fő (44%) 20-29 év közötti, 31 fő (39 %) 30-49 év
közötti, 3 fő (4 %) 50-59 év közötti, 2 fő (3%) 60 évnél
idősebb volt.
A 15-19 év közötti válaszadók alacsony számát azzal
tudjuk magyarázni, hogy a mintavételi időszak éppen az
iskolai szünidőre esett és emiatt ebből a korosztályból
kevesebben látogattak el hozzánk.
A 20-29 év közötti válaszadók aránya jól tükrözi a
valóságot, hiszen a mindennapi gyakorlatban is közülük
kerül ki a legtöbb használónk.
3.) Neme?
A válaszadók közül 49 (60 %) nő volt, míg 33 fő (40 %)

férfi, ami egy kicsit eltér a mindennapi gyakorlattól, mert
a beiratkozott olvasóink közül 2-szer annyi a nő, mint a
férfi.
4.) Lakóhely
A 4. kérdés a lakóhelyre vonatkozott. Pontosabban arra,
hogyan alakul a karcagi és a nem karcagi válaszadók
aránya. A 82 vizsgált személy közül 1 fő erre a kérdésre
nem adott választ. A 81 válaszadó személy közül 75 fő,
azaz 93% volt karcagi lakos és 6 fő, azaz 7% volt a „nem
karcagi", akik a környező településekről, Berekfürdőről,
Bucsáról, Kunmadarasról és Kisújszállásról érkeznek
hozzánk.
5.) Foglalkozása
A foglalkozásra vonatkozó 5. kérdésre a 82 válaszadó
86 választ adott. Az eltérés abból adódik, hogy a
főfoglalkozású alkalmazottak közül 4-en valamelyik
egyetem vagy főiskola levelező tagozatos hallgatói is
egyben és erre a kérdésre értelemszerűen kétféle választ is
adtak. Nappali egyetemi/főiskolai hallgató volt 10 fő
(12%), esti vagy levelező tagozatos hallgató volt 15 fő
(19%). Egyéb tanuló, azaz középiskolás volt 7 fő (9%),
mint már említettem ez az érték azért ilyen alacsony, mert
a mintavételi időszak éppen az iskolai szünidőre esett.
Főfoglalkozású
alkalmazott 24 fő
(30%) volt,
részmunkaidőben dolgozik 2 fő (2%). Munkanélküli 15 fő
(19%) volt. A kitöltők közül 4 nyugdíjas, 4
rokkantnyugdíjas és 1 sorkatona volt. 2 vállalkozó is
meglátogatott minket az adott időszakban illetve 2 fő az
egyéb kategóriába sorolta magát. A válaszadók közül nem
volt sem háztartásbeli, sem GYES-en, GYED-en lévő
kismama.
6.) Vannak-e nehézségei a könyvtár használatában?
Ennél a kérdésnél csupán 1 fő nyilatkozott úgy, hogy
hallási
problémái
akadályozzák
őt
a
könyvtárhasználatban.
7.) Használ-e más könyvtárat?
A 82 válaszadó közül 21-en használnak más
könyvtárat is. A kérdőívek tanúsága szerint ők valamelyik
főiskola vagy egyetem könyvtárát használják. Esetleg más
iskolai, városi vagy megyei könyvtárat használnak.
Miután megnéztük, hogy kik használják a könyvtárat,
megvizsgáltuk, hogy milyen szolgáltatásokat vettek
igénybe. Erre a kérdőíven az A. kérdéscsoport adta meg a
választ:
Ebből a kérdéscsoportból két kérdés a mi
könyvtárunkra nem vonatkozik. Mégpedig a „CD-ROMot kölcsönzött/visszahozott/hosszabbított", hiszen nálunk
a CD-ROM-ok csak helyben használhatók. A másik „a
könyvtári előfizetett adatbázisokat használt", mert sajnos
szűkös anyagi keretünk miatt ezt a szolgáltatást nem
tudjuk biztosítani az olvasók számára.
Ebben a kérdéscsoportban több választ is be lehetett
jelölni, hiszen egy olvasó általában több szolgáltatást is
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igénybe vesz egy-egy látogatás alkalmával. A kérdőívből
világosan kiderül, hogy ez így van. A 82 válaszadótól
összesen 367 választ kaptunk erre a kérdésre.
Könyvet a 82 kitöltő közül 59 kölcsönzött (72%),
hosszabbított 29 fő (35%), 41 fő (50%) hozott vissza.
Hangkazettát 3 fő (3%) kölcsönzött és hozott vissza.
Videokazettát 10 fő (12%) kölcsönzött, 7 fő (8%) hozott
vissza, 5 fő (6%) hosszabbított. CD-t a megkérdezettek
közül 3 fő (3%) kölcsönzött és egyaránt 3 fő hosszabbított
vagy hozott vissza. A 82 kitöltő közül 24 fő (29%)
böngészett, információt keresett vagy megoldott valamit
26 fő (31%), elektronikus jegyzetet, könyvet, folyóiratot 20
fő (24%) használt. Ezt az alacsony értéket azzal
magyarázhatjuk, hogy ebben az évben szűkös anyagi
helyzetünk miatt a folyóiratok előfizetését vissza kellett
mondanunk. Hasonló a magyarázat a CD kölcsönzők
alacsony számára is. Rendezvényen, kiállításon 6 fő (7%)
vett részt a megkérdezettek közül. Számítógépet 31-en
(38%) használt. Az
Internet-használat népszerű
szolgáltatás a használók körében, ami a kérdőívből is
kitűnik. 56-an (68%) vették igénybe a kitöltők közül.
Helyben tanult, dolgozott vagy könyvet olvasott 12 fő
(15%) a válaszolók közül. A másológépet 15 fő (18%) vette
igénybe. Tapasztalataink szerint a másológépet használók
száma is több szokott lenni tanulmányi idő illetve
vizsgaidőszak alatt. Az A. kérdéscsoport az „Egyebet"
kérdéssel zárul. 5 fő jelölte meg, hogy a felsoroltakon
kívül egyéb tevékenységet végzett a könyvtárunkban.
Közülük 1 fő plakátot tett ki, 4-en pedig azt válaszolták,
hogy beszélgettek más olvasókkal.
A C. kérdéscsoport az olvasók elégedettségét mérte,
hogy mennyire elégedettek a szolgáltatásokkal, a
könyvtárosokkal és a könyvtár állapotával.
A válaszadók ötféle kategória szerint értékelhettek 1-5ig, amiből mi átlagokat számoltunk ki.
A könyvtár a külső állapotára 3,3-as átlagot kapott,
amely elég gyenge. Aki járt már a könyvtárunkban, az
tudja, hogy ez meg is felel a valóságnak, mert a könyvtár
külső állapota hagy némi kívánnivalót maga után:
helyenként már hullik a vakolat, ráférne egy alapos
tatarozás.
A könyvtár belső állapotára 4-es átlagot kaptunk.
Az akadálymentes, könnyű bejutás a könyvtárba 4,4-es
átlagot kapott. Ennek az lehet az oka, hogy van egy régi
bejárati ajtó, amelyen egy nyíllal jelöltük, hogy hol találják
a betérők az új bejáratot. Ez a nyíl sokakat megtéveszt.
Akadálymentes, könnyű közlekedés a terekben 4,5-es
átlagot kapott, amit reálisnak ítéltünk.
A jelek és eligazító táblák ennél egy kicsit gyengébb,
4,3-es osztályzatot kapott az olvasóktól. A könyvtári terek
elrendezését, beosztását
is 4,3-ra
értékelték a
megkérdezettek.
A könyvtár gyenge pontját jelenti az olvasók szerint az
ülőhelyek és asztalok száma és minősége is, hiszen 3,9-es
átlagot kapott. Ezen a közeljövőben sokat tudunk javítani,
mert a könyvtár pályázaton egy nagyobb összeget nyert
bútorvásárlásra.
A nyitvatartási idő 4,5-ös osztályzatot kapott a
válaszadóktól. Néhány megkérdezett értékelte csupán
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közepesre a könyvtár nyitvatartási idejét, ami a
következő: hétfőtől-péntekig 10-18 óráig, szombaton
pedig 2 kolléga tart ügyeletet 8-12 óráig.
A könyvek példányszáma és minősége nagyon
gyenge, 3,6,-es átlagot hozott. Ez érthető, hiszen évek óta
kevés a dokumentumvásárlásra fordítható összeg.
Ugyanez érvényes a folyóiratok, CD-k, videokazetták,
CD-ROM-ok vásárlására is. Ezért nem volt meglepő, hogy
a más anyagok példányszáma és minősége kérdésre
szintén gyenge, 3,7-es átlagot kaptunk.
A várakozási idő a szolgáltatások igénybevételére 4,2-es
átlagot kapott az olvasóktól Eddig is igyekeztünk és
igyekszünk továbbra is minden igényt a lehető
leggyorsabban kielégíteni. Annak, hogy itt egy kicsit
alacsonyabb lett az érték, az lehet az oka, hogy az
internethasználóknak néha akár egy órát is várniuk
kell.
A
legjobb
eredményt
a
könyvtárosok
segítőkészsége kapta. Erre 4,8-es átlag született.
A tájékoztató szolgálat is hasonló jó „jegyet", 4,7et hozott.
A
számítógépekkel
már
kevésbé
voltak
elégedettek az olvasók. 4,2-es osztályzatot adtak rá.
A felmérés időpontjában még 6 olvasói gépünk volt,
de azóta már sikerült 2 új, korszerű gépet
beszereznünk az olvasók számára.
A helyismereti gyűjtemény kérdésre, annak
ellenére, hogy ott szerepelt mellette zárójelben, hogy
a megyei könyvtárak esetében, 32-en válaszoltak,
hiszen nálunk is működik egy kis helyismereti
részleg. A helyismereti gyűjteményre 4,5-et adtak a
válaszadók.
Összességében a könyvtár szolgáltatatásait, a
könyvtárosok munkáját és a könyvtár állapotát 4,4re
értékelték
az
olvasók,
amelyet
mi a
körülményeinkhez képest jónak ítéltünk.
A C. kérdéscsoportból világosan kitűnik, hogy
melyek a könyvtárunk gyenge pontjai, amelyeken
javítanunk kell és melyek az erősségei.
Végezetül
néhány
a
legérdekesebb
leggyakrabban előforduló javaslatok közül:

és

„Szerintem így tökéletes. Esetleg még egy-két gépet a
számítógépes részleghez be lehetne tenni, hogy ne kelljen
sok embernek sokáig várnia."
„Nagyon hiányolom a visszamondott folyóiratokat,
heti- és havi lapokat. Ezek mind a szakmai tájékozódás
nélkülözhetetlen eszközei, legalábbis számomra."
„A
város
összképének
javítása
érdekében
elengedhetetlennek tartom egy ilyen épület renoválását."
Ozsváth Julianna
Városi Csokonai Könyvtár, Karcag

2004. 2.

KAPTÁR

DRÁGA ATTILÁNK!
A bölcsek szerint a „Sors könyvében" minden
benne van. Igen, erről beszélünk, erről suttogunk, de
még nem látta, nem olvasta senki. Hiánycikk, a mi
könyvtárunk polcain sem található. Talán most a Te
életedben ez nem is baj. Nem lett volna szerencsés
előre tudni, hogy rövid ideig lehettél a kollégánk,
fájdalmasan
hamar lezárult pályafutásod
a
könyvtárban.
Attila!
Mindig Te írtál - szavaltál nekünk különböző
alkalmakkor. Most nekünk kellene búcsúznunk
Tőled - s nincsenek szavaink. Az emlékek nehezen
állnak össze jól fésült mondatokká. Túl elevenek, túl
személyesek
.... csak azok érthetik meg, akik
részesei voltak Veled. Nagyon nehéz ezeket
szavakba önteni, beszélni. Beszélni életedről, Rólad,
lendületességedről, hitedről, akaratodról. Még nem
sikerült megértetni magunkkal, hogy többet nem
találkozunk, hogy soha többet nem jössz, .... mert
nem jöhetsz!
Életed!?
Minden iskolai szinten megálltad a helyed! Már
gimnazista
korodban
felhívtad
Magadra a
környezeted figyelmét. Magaddal ragadtad a
közönséget mikor szavaltál, de akkor is, ha a
dobfelszerelés mögött ültél s minden idegszáladdal
a zene ritmusára figyeltél.
Érettségi után jöttek a főiskolás
évek.
Művelődésszervező-könyvtár szak a jászberényi
főiskolán, a következő évtől gazdasági szak a
gyöngyösi főiskolán. Öt év alatt két diplomát
szereztél, nem is akármilyen eredménnyel. Már
akkor fáradhatatlan voltál.
Főiskolás szakmai gyakorlataidon volt alkalmunk
megismerni. Megismerni a komolyságodat, a
pontosságodat, a humorodat, a vidámságodat.
Harmadéves korodban már úgy éreztük, mintha
évek óta velünk dolgoztál volna. Épp ma három éve,
hogy aktív dolgozóként a Városi Könyvtár csapatát
erősíted. így jelen időben. Hiszen lélekben itt vagy
közöttünk.
Először
csak
könyvtárosként
tevékenykedtél, később bekapcsolódtál a programok
szervezésébe, majd a könyvektől átpártoltál a
számítógépekhez. Sajnos, nagyon rövid időre!

Nem tudjuk, hogy csináltad! Neked mindenre
volt időd, energiád. 120 %-osan megálltad a helyed
a munkában, a tanulásban, a zenekarban.
Mindehhez - sokszor mondtad - a családod adta a
biztonságos hátteret, szüleid, testvéred, barátnőd.
Terveid voltak a magánéletben, terveid voltak a
munkahelyen. Sokat dolgoztál, készítetted többek
között a könyvtár új honlapját Már nem tudtad
befejezni... Hirtelen félbeszakadt minden!
Nagyon hiányzol, Attila!
Fiatal
korod
ellenére végtelen
volt a
bölcsességed, s nagyon jól tájékozódtál a világ
dolgaiban- Minden kollégával megtaláltad a hangot.
Épp ezért a kollektíva egy emberként szurkolt
vizsgáid eredményességéért, szerepléseid sikeréért.
S ebben az évben egy emberként melletted álltunk
súlyos betegségedben, édesanyád elvesztésekor
érzett mély gyászodban.
Reménykedtünk, hogy legyőzöd a tornyosuló
akadályokat! Reménykedtünk, ... sajnos hiába!
A kórházból hazatérve, lefogyva, kissé bánatosan
mondtad: „...hát felnőtt lettem!" Az utóbbi
hetekben szárnyaltál ... s mi észre sem vettük, hogy
sebes a szárnyad. Csak azt láttuk, hogy jó a kedved,
kettesével szaladsz a lépcsőn ... az utolsó két napig.
Nagyon fognak hiányozni a reggelente elhangzó mindenkinek egyszerre szóló - köszönések:
csókolom, sziasztok, hello, jó reggelt!
A csendet sokszor Te oldottad. Ugyanúgy nyitott
szemmel és szívvel néztél a világra, mint régen.
Naponta bombáztunk kérdéseinkkel, amikor a
számítógép
nem
akart
engedelmeskedni
parancsainknak. Te jöttél és türelmesen, játszi
könnyedséggel szóra bírtad a legmakrancosabb
masinát is. Mobiltelefonról még betegágyadból is
küldted a tanácsokat, ami segítette mindennapi
munkánkat. Valószínű most is, ezután is ezt teszed,
csupán a földi csatornát égire cserélted fel. A
mennyei interneten szörfözői és mosolyogva
figyeled botladozásainkat, vagy éppen sikereinket.
Attila! Nehéz nekünk, mert mi itt maradtunk a
hiányoddal és a fájdalommal, amivel meg kell
birkózni. Te elköltöztél egy jobb helyre, ahol mindig
süt a nap! Amit annyira szerettél!
Egy
ember
életében
nagyon
sok
a
megválaszolatlan kérdés. Nagyon sok a kérdőjel.
Veled kapcsolatosan főleg sok a kérdőjel. Miért pont
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Te, miért pont így, miért ilyen fiatalon? A válasz
biztosan benne van a „Sors könyvében", de ez a
földi halandók számára titok. Csak Te olvashatod el,
csak Te adhatsz magyarázatot a számunkra
érthetetlen, értelmetlen sorskérdésekre.
Várjuk az égi SMS-t Tőled! A címünk a régi!
Attila! Ugye nem felejtetted el!
A munkatársak nevében úgy köszönök el Tőled,
mint ahogy nap, mint nap elváltunk!
SZIA ATTILA!
Nagy Attila (1979-2004) a jászberényi Városi
Könyvtár és Információs Központ dolgozója volt. A
temetésén, 2004. szeptember l-jén a fenti
gondolatokkal búcsúzott Tőle a munkatársak
nevében

Szabó Jánosné
igazgató

Elment Klárika

Molnár Istvánná Kolláth Klára
(1948-2004)

Közigazgatási, többek között anyakönywezetői
tapasztalatok után, 1991. december 1-én kezdett
dolgozni a Művelődési
Ház és
Könyvtár
jogelődjében,
Fegyverneken Molnár Istvánná,
Klárika.
1992-1995 között elvégezte Budapesten a
könyvtáros-asszisztensi tanfolyamot, majd 19972000 között Nyíregyházán, a főiskolán
az
informatikus könyvtáros szakot.
Minden olvasóhoz mindig volt egy kedves szava,
segítő mondata.
Könyvtárosi feladatai
gyűjteményt is gondozta.

mellett a helytörténeti

A közösségi életből is kivette részét. A Magyar
Könyvtárosok Egyesületének és a KKDSZ-nek is
tagja volt, valamint a Nagycsaládosok Országos
Egyesülete fegyvemeki csoportjának
vezetője.
Szakszervezeti vezetőként is és közalkalmazotti
képviselőként is a kollegái érdekeit képviselte.
Mindig a mások érdekét tartotta szem előtt.
Párja és három fia mellette álltak a bajban, de a
háziasszonyi teendőit az utolsó pillanatokig nem
hanyagolta el.
Fegyelmezetten viselt hosszú betegség után 2004.
június 19-én hagyott itt könyvtárat, olvasót,
helytörténetben keresőt. Az önuralma olyan nagy
volt, hogy az olvasók többsége csak a gyász
időszakában értesült a betegségéről.
Visszavárták Őt azok az idős emberek, akik csak
neki mesélték el életük történetét, hogy fel tudja
dolgozni a Helytörténeti Kiállítás gondozásában.
A könyvtárban még most, hónapokkal a temetés
után is sokszor elhangzik, „ezt Klárika tudja", „meg
kell kérdezni Klárikától". Hihetetlen, hogy nincs
közöttünk.
Betölthetetlen űrt hagyott maga után.
Tűhegyi Julianna
intézményvezető
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75. ÜNNEPI KÖNYVHÉT
„Óh ne mondjátok azt, hogy a Könyv ma
nem kell, hogy a Könyvnél több az Élet és
az Ember: mert a Könyv is Élet, és él,
mint az ember - így él: emberben a
könyv, s a Könyvben az Ember."
(Babits Mihály)
Június 3-án a Városi Könyvtárban Tuiza Róbert
tolmácsolásában hallgattuk meg Babits Mihály örök
érvényű sorait. A vers után Bertalanná Kovács Piroska, a
Verseghy Ferenc Megyei Könyvtár igazgatója nyitotta
meg a megyei könyvhetet. Köszöntőjében felhívta a
figyelmet az összefogásra az önkormányzatok és a
közművelődési intézmények között, hisz az értékek
megtartása, felmutatása rajtuk múlik. Hagyomány már,
hogy a megyei megnyitót vidéken rendezik meg, ezzel is
alkalmat adva a megye könyvtárainak, könyvtárosainak a
bemutatkozásra, tapasztalatcserére. A könyvtárvezetők,
könyvtárosok mellett a város vezetői, a közoktatási
intézmények vezetői, érdeklődő könyvbarátok jelentek
meg az ünnepen.
Molnár Péter polgármester a könyvtár átalakítási
munkáiról, az önkormányzat terveiről szólt, majd Barta
Imréné mutatta be a nemrég átalakult könyvtár munkáját.
A
szakmai
programban
dr.
Nagy
Att;!..
olvasásszociológus, a Könyvtári Intézet munkatársa
tartott érdekfeszítő előadást „Munkálkodásunk és ennek
társadalmi visszhangja" címmel. Számtalan felmérés
készül évről-évre, melyekből az derül ki, hogy a felnőtt
lakosság fele egyáltalán nem olvas, nemcsak könyvet, de
más nyomtatott írást sem. Igen tanulságos volt a
középiskolás korosztály körében végzett felmérés. Ök a
szabadidő eltöltésében az olvasást a 23. helyre tették. Az
értő olvasásban a nemzetközi rangsor utolsó harmadában
vagyunk. Az első helyen évtizedek óta Finnország áll.
Miért is? Érdekes eredményre jutottak a kutatók. A
kormányzat válogatva engedi be az országba a külföldi
filmeket. A legtöbb amerikai film nem szinkronizált,
hanem feliratos. A családokban reggelente mindenki olvas
újságot, amelyben minden korosztály megtalálja a
korának, érdeklődésének megfelelő írásokat. Külön
filmajánlót közölnek a gyermekek számára, ami
megkönnyíti a válogatást a televízió programjai között.
Az oktatás területén is kiemelt figyelmet fordítanak a
gyerekek olvasóvá nevelésére. Ha egy diák lemarad,
külön, személyre szabottan foglalkoznak vele. A gyerekek
azt érzik, fontosak az iskola számára. A magyar diákok
csaknem negyede funkcionálisan analfabéta. Akinek nincs
kellő olvasási gyakorlata, nehezebben tanul, ez meghatározza
a
felnőttéletét,
a
pályaválasztását,
továbbtanulását. A szépirodalom olvasása tehát nemcsak
kikapcsolódást nyújt, hanem elgondolkodtat, bizonyos
magatartási mintákat nyújt. Ebben van a szülők, a
családok felelőssége a könyvtárosok mellett.
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Az előadás után Jenéi Gyula főszerkesztő az ESO című
irodalmi folyóiratot mutatta be. Megtudtuk, hogyan
történik az egyes számokba a válogatás, milyen tematikus
számok jelentek meg eddig. Napjaink szerzőiről,
műveikről beszélgettünk.
Délután a régi könyvtárban két újszászi származású
szerző mutatta be könyvét.
Turza Ferenc verseskötete „Fakéreg íze van a
levegőnek" címmel a könyvhét előtt nem sokkal került ki
a nyomdából. A kötetet Tóth Péter, a gimnázium tanára
ajánlotta az olvasók figyelmébe. „Turza Ferenc újszászi
festőművész,
szobrász
most válogatott verseivel
jelentkezik. Majd három évtized verstermésének legjavát
tartja kezében az olvasó. E versek nem csupán
melléktermékei képzőművész pályafutásának, hanem
inkább olyan önarcképek, amelyek értelmezési háttér
ismeretei képeinek, szobrainak. Verseiben is gyakran
festő. „Sárgul az ég"; „Homályló, nyirkos, őszi esteken";
„fehérlő fényben" - írja, néhány ecsetvonással
megteremtve versének atmoszféráját. Tárgyközeli költő,
természet és életközeli ember. Nincsenek korszakai,
inkább élményei. Az első versszövegektől kezdődően
alaptónusa a magány. Nem világfájdalom az övé, sokkal
inkább a hús-vér ember őszinte egyedül valósága. A József
Attíla-i „semmi ágán ül szívem,/ kis teste hangtalan
vacog" léthelyzet megtestesülései ezek a versbeszédek. Az
őszinte, bátor szembenézés és a vallomásos hang
megmenti műveit a közhelyességtől. Kezét gyakran
nyújtja mások felé. Szövegeinek jelentős részében másokat
szólít meg. Ezzel a retorikai tettel próbál kapcsolatba
kerülni
szerelmessel,
Istennel,
művésztársakkal.
Világában kitüntetett helyet kap a szerelem, a szerelmes.
Sokféle hangon szól hozzá: a heves szerelmi vágy, a
klasszikus nődicséret hangvétele váltakozik a hitvesnek, a
társnak, a segítőnek mondott köszönet és hála szavaival.
„Hozzátapadok, mint gyökér a földhöz" -írja meg
kettejük viszonyát egy megkapó hasonlattal. Turza Ferenc
világa nem neonfény villogással és reklám színekkel hívja
fel magára a figyelmet, nincs is erre szüksége: saját fénye
van." A kötetben szereplő szonettek közül Turza Róbert
és Kaszonyi Lilla tanulók előadásában hallhattunk
néhányat. A falon Turza Ferenc festményeit láthatták a
megjelentek.
A két különböző műfajú könyv bemutatása közötti
átmenetet egy másik művészeti ág, a zene biztosította.
Bálint Erika, az Ádám Jenő Művészeti Iskola tanára
népdalokat énekelt Nick Andrea (szintén a művészeti
iskola tanára) kíséretével. A tanítványok közül először egy
tehetséges énekes, Rab Gyula hangjában, majd két szintén
kiváló
diák, Tóth Mirjam és Tóth Rebeka
zongorajátékában gyönyörködhettünk.
Varga Ferenc készülő könyvéről, a Jász-NagykunSzolnok megyei sportalmanachról ifj. Varga Ferenc
történész-újságíró a kiadó szemszögéből beszélt. Hozott
magával egy mutatványpéldányt is a vaskos kötetből. A
szerző az anyaggyűjtés szerteágazó munkájáról mesélt,
számtalan régi történetet felelevenítve. A kötetben 28
újszászi sportoló, sportvezető életrajza, pályafutása
olvasható. Szeptemberre várható az életrajzi almanach
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megjelenése.
Az ismertetők után Turza Ferenc dedikálta
verseskötetét.
Nem szeretnék megfeledkezni még egy helyi íróról.
Fehér Majzik Sarolta „A virággal forgó házikó" című
kötetét az Ünnepi Könyvhéten Budapesten, a Szent István
téren az Accordia Kiadó pavilonjánál dedikálta. A
meseregényt már bemutattuk az újságban olvasóinknak.
Ünnepi Könyvheti programunk sok érdeklődőt
vonzott, akiknek alkalmuk volt könyvvásárlásra is.
Számtalan új kiadványból válogathattak, köztük volt az
újonnan bemutatott verseskötet.
Barta Imréné
könyvtárvezető
SZOLNOKI SZERZŐ ÚJ KÖNYVE

A szerző, Varga Ferenc írja a Jász-NagykunSzolnok
megyei
sport
életrajzi
almanach
bevezetőjében:
„... A kiadvány egy sportot szerető, szűk család
munkájának eredménye. A megyében régóta várt,
előzmény nélküli, úttörő vállalkozás. [...]
Bízom benne, hogy a kiadvány adatai, - sok esetben
még soha nem publikált - életrajzi információi hasznos és
kellemes sportélményt szereznek a kedves olvasónak."
A munka betűrendben ismerteti megyénk
sportolóit. Közli legfontosabb életrajzi adatait,
sporteredményeit,
műveit,
a rá
vonatkozó
irodalmat. Az 1.100 nevet tartalmazó életrajzi
almanachot névmutató, születési hely szerinti
mutató és sportág szerinti mutató egészíti ki.
A kiadványt minden megyebeli helyismereti
gyűjteménybe érdemes beszerezni!
A könyv
szerzőtől:

2.400,- Ft-os

áron

megrendelhető a

2004. 2.

Beszámoló
a British Council GatewayUK tájékoztató pontok
referensz könyvtárosainak továbbképzéséről
2004. augusztus 23. és augusztus 25. között került sor a
British Council Magyarország (továbbiakban BC) által
támogatott Brit
Információs Pontokat gondozó
könyvtárosok éves továbbképzésére Szolnokon. A megyei
könyvtárakban az 1990-es évek végétől működnek ezek az
angol nyelvű különgyűjtemények, amelyek közhasznú
információkat szolgáltatnak az Egyesült Királyságról. Ez a
szolgáltatás 2004. márciusában kibővült egy Angol Nyelvi
Forrásgyűjteménnyel is, amely az általános információkon
túl a nyelvtanulást és a nyelvtanítást segítő
d okumentumállomány.
Az Angol Nyelvi Forrásgyűjtemény működtetésében
segítséget
jelent
az angol
nyelvi
regionális
koordinátorokkal
és
nyelvtanárokkal
való
együttműködés, akik a szakmai programok szervezésének
átvállalásával tudják támogatni a könyvtárak és
könyvtárosok munkáját. A BC az adott alapgyűjteményt
azért helyezte a megyei könyvtárakba, hogy minél több
ember számára hozzáférhetővé váljon. A publicitás ennek érdekében - azonban a könyvtár feladata. Cél, hogy
a tanári felkészülés és a tanulói önfejlesztés központjává
váljon.
Tanári konzultáció, foglalkozások
vagy
nyelvvizsgák és angol nyelvi érettségi feladatbank
megszervezése a feladatunk a jövőben.
A BC és a megyei könyvtárak elmúlt évi
együttműködését Kovácsné Eördögh Rita, a BC
könyvtárának
főmunkatársa
értékelte
bevezető
előadásában. Áttekintést adott az információs pontok
állományának
változásáról,
az
elektronikus
adatbázisokról, a statisztikai adatokról és a különböző
rendezvényekről. A számok tükrében elmondható, hogy
az információs pontokban folyó tájékoztató munka is
folyamatosan fejlődik. A jövőre nézve pedig az a terve a
BC-nek, hogy több rendezvényt szeretne látni a
kihelyezett részlegekben és forráspontokban; a könyvek és
más hagyományos nyomtatott anyag helyett egyre inkább
az elektronikus források és szolgáltatások irányába
fejlődne tovább a szolgáltatás. Ez kihívást jelent a
referensz könyvtárosok számára, hiszen az internetes
forrásokat és adatbázisokat nemcsak ajánlani, de éppen
ezért használni is tudni kell.
A továbbképzés tapasztalatcsere is volt egyben. A
többi
információs
pontban
dolgozó
kollegák
beszámolóiból is sokat tanultunk. Apró ötletek, érdekes
események és tájékoztatói történetek tanulságul szolgáltak
mindannyiunknak.
Ez úton ajánlom minden kedves könyvtáros kollega
figyelmébe a megyei könyvtár Brit Információs Pont és
Angol Nyelvi Forráspont szolgáltatásait.
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