kélyén a tolmácsok részvételével. A program
folytatása visszatért az egyes képzési központok
példáinak bemutatásához, így kerülhetett sor
néhány okta~ási progra~ ,és tanterv i~me~etés~re. A szloven Nemzeti es EgyetemI Konyvtár
vezetöje, Melita Ambroiic és Frank Róza közös
elõadásának az volt a mozgatórugója, hogy õk
korábban már részesei voltak együtt az amerikai
University of Illinois, Urbana-Champaign általI.
szervezett szakmai tanulmányútnak, és ott a szellemi szabadság, az információho.z való szabad
hozzáférés és a könyvtárak kapcsolatának témájában egy kurzuson is részt vettek. (Elõadásuk
elsõ részét a szakmai tanulmányúton készült
digitális fényképekkel illusztrálták.) Az USA-ban
elsajátítottakat mindketten beépítették saját intézményük oktatási, tanfolyami tematikáiba -az
elõadás második részébena már lezajlott programok és tanfolyamok tapasztalatairólszámoltakbe.
A program utolsó részében-a csoportmunka
elõnyeit ismét kihasználva -David Bawden, a
londoni City University tanára foglalta össze a
kétnapos tanácskozás legfontosabb eredményeit,
követk~ztetéseit, tapasztalatait, és a jövõre vonatkozó elképzeléseket:
.a képzési központok mûködéséhez feltétlenül szükség van további szellemi és anyagi,
pénzügyi források feltárására;
.a késõbbiekben még szervezettebben kell
megoldani a képzõk továbbképzését;
.ki kell aknázni a távoktatás kínálta lehetõségeket;
.az információs társadalomváltozásaihozigazodva új oktatási programokat kell kidolgozni;
.a központok mûködéséhez a helyi sajátosságoknak legmegfelelõbb eg;)'Üttmûködésiformákat (egyedi központok, konzorciumok, hálózat)
kell kialakítani;
.folyamatosan fejleszteni kell a képzési központok menedzsmentjét és marketing-tevékenységét.
A tanácskozás záró szavait Rima Kupryte, az
aSI Information Program budapesti vezetõje
mondta, biztosítva a kelet-európai országok
könyvtárosképzõ központjait a további támogatásról. A magas színvonalú, mégis jó hangulatú
konferencia elegáns és gördülékeny megvalósulásában nagy szerepe volt az OSI részérõl Márkus Nóra, az OSZK részérõl Vas Viktória szervezõ munkájának is.
Bartos Éva-Hangodi Agnes
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Az Egyházi Könyvtárak Egyesülése2002. július
és 4. között Pannonhalmántartotta évesösszejövetelét.
A négynapos program július 1-jén délután
kezdõdött. Dr. Várszegi Asztrik fõapát úr köszöntötte a vendégeket, majd közösen részt vettünk a szerzetesekimádságán, a zsolozsmán. Az
Ünnepi vacsora közben és után kötetlen beszélgetésben volt mód a kapcsolatok ápolására.
Július 2-án reggel ökumenikus istentisztelettel indult a nap, melyen Ittzés János evangélikus, dr. Bölcskei Gusztáv református püspök és
dr. Várszegi Asztrik fõapát úr szolgált. Ezután
kezdõdött a Régi és új -Az egyházi könyvtárak
szerepe és feladata az információs társadalomban címû konferencia. Bánhegyi Miksa atya mint
házigazda, G. Szabó Botond mint elnök köszöntötte a vendégeket.
Az elsõ elõadó dr. Koltay Tibor, a Pázmány
Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar Könyvtárának vezetõje volt. Elõadásának A papír-könyvtártól az internet-könyvtárig
címet adta. Utána következett dr. Kokas Károly
-Szegedi Tudományegyetem,Egyetemi Könyvtár -a Hogyan digztalizáljunk? A digitalizálás
lehetõségei és eredményei címû elõadásával. Az
elõadók között volt Kelemen Eörs is, aki a
Pytheas Kft. munkáját (õk digitalizálták a magyarországi corvinákat) mutatta be A DigiBook
könyvdigitalizáló rendszer címû elõadásában.A
következõ elõadó dr. Keveházi Katalin -Szegedi Tudományegyetem,Egyetemi Könyvtár -volt,
Régi könyvek (gyûjtemények)számítógépesfeldolgozása címû elõadásával.
Az egyházi könyvtárak zömében az Orbis
programot használjuk, immár évek óta. Minden
kisebb számítógépes program esetében, így az
Orbis programmal kapcsolatbanis felmerül, hogy
mennyire felel meg azoknaka követelményeknek,
amelyeket a korszerû feldolgozómunka megkíván. Bár õsszel egy önálló konferenciát tervezünk a témáról, mintegy gondolatébresztõként a
szervezõk beiktattak egy Szoftverfeljesztés az
egyházi könyvtárakban címû elõadástis. Broczky
-

Könyvt6ri levelezõ/Iap.

..~

2002. szeptember.

17

c

~c,

István (Országos Katolikus Gyûjtem~nyi Köz-

A

pont), .~z Or,bis jó i~~.~rõje, Berecz A?ne.s(Ráday Konyvtar) es Torok Bea (SzegedI HIttudományi Fõiskola Könyvtára) szólalt meg. Az utolsó elõadó a házigazda, Bánhegyi Miksa volt (Fõapátsági Könyvtár, Pannonhalma). Elõadásának
címe: Az egyházi könyvtárak evangelizációs szerepe a XXI. században.
A tanácskozás után kezdõdött a közgyûlés,
melyen az elnök, G. Szabó Botond (Debrecen)
beszámolt az EKE és az elnökség elmúlt évi
munkájáról. A közgyûlés három új tagot vett fel
az egyesülésbe:a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye Egyházmegyei Könyvtárát, a Sarutlan
Karmelita Rend Könyvtárát és a Kárpátaljai
Református Egyház Könyvtárát. Ez utóbbi könyvtár az elsõ határon túli tagkönyvtár. Az összejövetelen az idén más határon túli könyvtárosok is
részt vettek, Gyulafehérvárról, Kolozsvárról.
A közgyûlés után a kollégák megismerkedtek
Pannonhalmával. Bár szinte mindannyian jártak
már az apátságban, a felújított épületegyüttes
mindenki számára tartogatott meglepetést. A
csoport megnézte a templomot, a kerengõt, a
könyvtárat és a két kiállítást (az állandó kiállítást az apátságkincseibõl és a Docete -Tanítsatok. Bencések a magyar oktatás és nevelés szolgálatában 1802-2002 címû kiállítást). Késõ délután kezdõdött dr. Ament Lukács bencés szerzetes orgonakoncertje, majd Várszegi Asztrik fõapát úr adott fogadást a vendégek részére.
Július 3-án reggel szakmai kirándulásra indultunk. Útvonalunk Zirc, Veszprém, Tihany
volt. Zircen megnéztük a müemlékkönyvtárat és
egy a ciszterci rendet bemutató kiállítást. Veszprémben az ottani kollégák a prin;ási palotában
rendeztek számunkra kiállítást az Erseki Könyvtár és Levéltár kincseibõl. Késõbb megnéztük a
székesegyházat, a Gizella-kpolnát és a Szent
György-kápolnát is.
Kora délután érkeztünk Tihanyba, ahol a tihanyi bencésekvendégei voltunk. A szabadprogram után egy rövid orgonahangversenyre gyiilekezett össze ismét a társaság, és a koncert után
közösen néztük meg az apátsági templomot, az
altemplomot, a kiállításokat.
Tihanyból már csak kevesen jöttek vissza ismét Pannonhalmára. A maroknyi csapat július
4-én reggel indult haza.
Asványi Ilona
titkár
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Áttekintésemben a legutóbbi évtized együttmûködési alkalmait, formáit foglalom össze, amelyek során más-máscél vezérelt bennünketausztriai és szlovákiai kapcsolatainkban. A Kismartoni Tartományi Könyvtárral (Landesbibliothek
Eisenstadt) azért ápoljuk a barátságot,mert a mai
Gyõr-Moson-Sopron megye történelmi elõdmegyéi közül Moson és Sopron megyék nagy terü;
letei kerültek át Burgenlandba a trianoni békét
követõen. Igaz, hogyaközgyûjtemények Sopronban és Magyaróváronmaradtak, a közös ügyeinkben való összefogásazonban (különös tekintettel a mintaszerûburgenlandi helyismereti munkára) értékeseredményekethozott. Szlovákiai kapcsolataink legfõbb célja, hogy segítsükaz ott élõ
magyarkisebbségkönyvtárait a magyar nyelvû irodalom biztosításában,és támogassukaz ott dolgozó magyar könyvtárosokszala11aifejlõdését,munkáját. Jtt a .DunaszerdahelyiCsallóközi Könyvtárral (Zitnoostrovná kniZnica Dunájská Streda), a
Galántai Könyvtárral (Galántská kniZnica), a Fórunl TársadalomtudományiIntézetsomoIjai könYv:tárával (Fórum Institút Bibliotheca Hungarica
Samorin)és a nagymegyerivárosi könyvtárral ápoljuk a kapcsolatokat.
A közös munkát segítette, hogy Gyõr-MosonSopron megye 1991-ben a Galántai járással kötött együttmûködési szerzõdést, ezt 2001-ben a
szlovákiai változások miatt a nagyszombati megye három járásávallétrehozott Dunamenti Régióval aláírt megállapodás váltotta fól. Ausztriával a Vas megye, Gyõr-Moson-Sopron megye
és Burgenland által létrehozott Határmenti Regionális Tanács Tudományos és Kulturális Munkacsoportjában nyílik mód közös munkára.
Mindenekelõtt a személyes kapcsolatot kell
említenem, amely évente egy-két kölcsönös látogatásbanvalósul meg minden partnerünk esetében. Ekkor beszéljük meg a következõ esztendõ közös programjait, pályázatait és a dokumentumok cseréjét. Legutóbb ez év tavaszán, a
galántai könyvtár alakulásának ötvenedik évf ordulójára szervezett ünnepségen vettünk részt.
1992 óta magyarországi periodikumokat fizetünk
elõ a galántai és a dunaszerdahelyi könyvtánlak,
(Folytatás a 23. oldalon)

