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tUl , Irakb hclyckenvalmakelhelye~e,AI.HakAliimámlt:ílWánszázjs loU.'!]( fel egy neves New York.j régiségkereskedõnek, aki

onyvpusz as an van Oly'JJJ 1Ilfumlát:iót kaplaIn, hogy amíg az amerikaiak ott awnrlal értr$íttttt errõl a ható,~ágokal A másik f~ta rablás

marddnak, bizonyos szent könyveket nen] L~ adnak vissza. elkövetóit manipulálták, A bombázások elótt röpcédulák zú.

Csaknem teljesen elpusztult a bagdadi nemzeti könyv- A venE':llleJai szakember úgy tu<lja, hogy sok ezer könyvet dllltAk az emherekre, amelyekben polgári engedetlenségre

tÁr és a többi nagyobb iraki gyíijtemény, Több mint egy- I'lloptak és I'zl'k ~gy ré!)1ft u~ili ánlsokllál, a bazálokhan lilii 1. ~1ólítottak fel a Szaddám-rendszer ellen és a szimbólumok

millió könyvet raboltAk el vagy semmisítettek meg -denki S/kl\\!' láttára án~ák és [J()wm áron kótyavetyélik el. megsemmisítését ösztönözték Az amerikai kawnák elsö tet.

mondj~ ~er~,anNdo Bae~, ~~i kön~udo~~nn~,al !og- Nem a nemZt'ti kön~ volt az e~~tJen, ~~Iy erre a sors- te a szobrok ledöntése és a palotákba való behatolás voll Ez

lalk?z~~ es Jo~?~e publikalja A kOnY'1lUBztitJis történe- ra Jllto~- ,A Makrab~:aI-Au~ vaJla.~1 k.ütatoko~po~tban 7~ anarchiát eredményezett. Amikur a feltüzelt nép elkezdett

te timu munkajat, fUItik keZlr~t, ~m,mlsu!t me? es. 500 eltun~ ~ IrakI tudoma. fosztogatIIi, a köl1endet nem tudták fenntartani, Ehhez jött

, , ., " , nyos akadrnlla konyvállomanyanak 60 százaleka pusztult el, még a ûz évi gazdasági blokád az éMég és a nyomorúság,

Eac.: ,az U~ESCO ~egblzásáboI!3rt Irakb~1 h?gy a helySZ!- kirabolták a bagdadi egyetem kijnyv!.1rál Baez lLs~a hosszú

U akk Sza ' H '. 'N" 'bDl48nell f,;;ekozod1on, JáIt1m KOS711voban Szaro'evob311 Kolum- 'lJNFSC'O'"hB'EbUKb1Nedzsfgyallor ddam 1l.~ze/'n magan&Yl\lternenye o
,"'1 '.' """,1, ~saz "gyaTllya,ogyaszra,rl, ere a, e

k .. kiiJ ' H "' [) ~,I..1:; "'~.' b 1.
ulabarl, aIlullattarn, hogyan pu~ztlll!JJ< el a nepkonylltjrak a

k ,.. h l ' k ' , ezer eZlrat megmene t '4lI =ll;Ja egy ral\wa an vo

, ..., onyvlirait L~ a.~on o ar erte, tak elre'tv

m~reny!et.ek SOlan. ws ~gele~ben vo!Wn, ~lk,or leegett a -Kétféle típusú rablás folyt -monllja Baez. -Az egyiket j e,

koll~r 10~ e.zer,konyvev~l, ~C S~~~I sem kf!)"Z1tett fel arr~ ~zakértû balldák követték el. Ezek nagy gondda! jártAk el,

adobbl'n~Ue,an\1velBagdadb(u11aIálkoztam-mondtaBaez

nagy'.t:' kN k ' k k trál,.I.
Ugyt d ha madridi EI Pai~ak adott interjúb311, , e, '" u ,unyve re oncen \41\, u, om, ogy .azo- "

-S7.frintt'm ez a XXI, század e!sû (!agy könY'1lusztuJása, A n,oSltottak.mar e~ ~sopoltl>~ de pr?fik, nehez ~lkapnl oket, Komarom -Esztergom

ncmzpli könyvtnk a homlok',oto az oitai ablakai kié gie k \ ol!JJ<, akIk megblzasra dolgoztAk es volL:lk, akik a nemzet-

M . H"
1' ,"', '

k """' t .' kv "
ktkrestk e gy ellra pii~sz~omlol!ak alépcsök, dl' lIem v~'Zett oda minden könyv, oz! reglsegplaco Ismerve, nagy anti anuso a e e

Töhb ezrl'l.l1It'gmenlettek és ezek most mccselekhen, titkos meg a könyvekkel, Néhány hete például több kéziratot aján- 2003. július 16.
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KJSKÖNY\'TÁRAK

Késõn kapcsolnak
A magyarországi kistelepülések kétharmadában van könyvtár -

a statisztjkák szerint. A falvak egy részében azonban valójában csak

papíron létezik; könyvet nem lehet kölcsönözni) vagy ha azt mégis,

friss újságokhoz már nem lehet jutni.

M egyénkben Encs, Edelén)/ és Özd I

r, térségében vannak a leginkább fe-

hér foltok a kön)lVtári ellátásban" -I

mondta a HVG-nek Szilágyi Sándorné, a

Borsod-Abaúj-Zemplén (BAZ) Megyei i
Köny'vtár igaz6ratóhelyettesc, Ezek a kis"

térségek országosan is a leghálrányosabb

helyzetûeknek tekinthetõk, ami igazolni

látszik azt a megállapítást, hogy ha taka- I
rékoskodni kell, akkor elsõ helven a kul- i

I

turális ki(ldásokkal spórol nak az önkor"

mányzatok. J

A magyarorszáqi települések egyharmada

ötszáz lakos alatti, 5 jóval több mint felé..

ben a lakosok száma nem éri el az ezer fé)t

-jelenleg a lakosság milltegy 8 SZázéUéka,

Pakolás a tiszaszaikai könyvtárban,

Al iskolába költöztek

október. 
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közel 800 ezer ember él ezekbelj. A hiva. i

lalos statisztikák szerint a kistelepülések'

közel kétharmadában van kön)/vtár, ám

ezek szolgáltatása roppant változatos ké-

pet mutat. BAZ megyében 357 település i

közül ncsak" 115-ben nincs könyvtár a sta-

tiszlikák szerint. Az úg)/nevezettnyilvá- ,

nos könyvtári jegyzékben azonban mind- i

õssze :51 szerepel. j\ list~ra .keruleshez I

u~yam~ meg Hk:1I ,f~I:111I ,bl,ZO~~YO~, a

lkonyvtarak mukodeserol szala torveny-
ben mehrfogalmazolt elvárásoknak (lénye- '

gében igazolni kell, hogy mûködik), s álla-

Ini pál}lázali pénzekhez is csak akkor jut,

hat az intézmén}', ha szerepel a jegyzéken.

\/agyis a bOl~odi kön}/vtárak jó része

nincs abban a helyzetben, hogy egyálla-

lán igénybe vegye az olyan állami táma"

gatásokat, amelyeket éppen a támogatá-

sukra találtak ki.

"Minlegy negyve 11 olyan könyvtár

van, amelyik hivatalosan létezik ugyan,

ám szünetelteti a mûködését" -mondta

Szilágyi Sándorné. Emellett van még 55

olyan másik is, amely jóllehet nyitva van,



~ KDnYVtilrnillDzat !ODO agata I t:vvt:-oen

Önálló Szok)áltató- Könyvtári Állomány. A leltárba Beiratkozott
könyvtárak helyek munkakörben qyarapitásra fordított vett olvasók

szám~ száma dolqozók* összeq (ml!lió Ft) állomány" száma

Bács-KiskJrJ '19 14" 236 94023 6:,727 90955
Baranya 226 238 145 55945 '2115 53299
Bekés 74 99 159 67521 41079 67927
Borsod-Abaúj-Zemplén 240 273 286 % 505 70926 92 702
Csonqrád 60 110 224 55858 56891 65686
Fejér 103 125 ill 83549 49;42 64882
Györ-Moson-Sopron 175 216 161 7~602 67 i79 55153
Hajdú-Bihar 83 111 210 i7 627 58 152 82410
Heves 115 127 !Z5 67844 40897 48043
Jász-Naqykun-SzolnOk 79 113 214 7B 550 53 438 72 156
Komárom-Eszterqom 74 89 110 49795 :10950 31479
Nógrád 124 139 105 33429 28801 38379
Pest 170 208 333 198239 1139137 133782
Somoqy 239 264 160 89661 598B7 581"17
Szabolcs-Szatmár-Bereq 200 241 209 B8 193 119956 84 068
Tolna 104 141 87 ~86B4 35373 34664
Vas 214 228 126 54257 35673 35614
Veszprém 216 251 137 71890 56736 672B9
Zala 232 257 157 80561 52208 51451
Budapest 6 75 472 241055 155468 1926B8
Magyarorszáqi
könyvtárak összesen 2853 3449 3854 1707788 1 235791 1 426804

'A részmunkaidõs dolgozók adatait átszámftva teljes munkaidöre. "Könyv, videokazetta, CO, forrás: Könyvtári Intézet
Katalógusrendezés Nyírmadán.
Kevés jut új Könyvekre

Sokan bíznak ,lbb,1O. hogy az infonnati-
kai fejlõdés segít majd (1 könyvlárakat is
vonzóbbá, korszerûbbé tenni, hiszen a ki.
srbb telt'pülés<'kcll jnll'met egye.löre in-
kábh csak az öIlkormiinyzi1lokllál vagy az
iskolában van. A köllyvtíirak bekapcsolása
il viláhrh.ílóba azt jelenthet11f rg}'egy faht
élele!:l<-n, ho,!,ry in/()mláci(;s kiizpontként
mûkö<lhelncnrk. Sok helyen el Illa még
vágyálom: a kllltllrális tárca új programja
<:sak azt igéri. hogy 20CJ61g minden nügy-
kÖZSt~i ki)!Iyvtárban (mintegy 350 helyen)
Irs? inlrm(~I. RIBA ISTVÁN

Heti Világgazdaság
2003. október 11.

álll tavaly sem kimy\lvel, s(~m mássa! (vi

d(~o, llj.~{lg) rlCln gyarapította gyûjtemé-
nyét, ami a könyvláro$ok szeri!!t ,Ilt jt~-

lenti, nem míiködölt. Barilnya mrgyébcn

töllb millt lIáromszáz település van, s

Kalányos Annának, a meg)lei könyvtár

igazgalönojcnrk clmondcí~iI ~zcrjJlt
mindössze nyolrvanban felel mcg' a tör-

vérlybell elõírt követelményeknek il

könyvtári szolgáltatás; a községek felé
b<~rI egyáltcllárl rlem lehet kii!c5imözni,
lala megyéb(~n jobb il ht~IYlt~t, "Közsé-
geink 90 5zázal~kaban Vi1n kc)rlyvtcír. i

Azon a 27 településen, ahol nincs, mp. i
panI illclt~ony a lakosság száma, iisszesen !

mintegy:~ ezrerl (~Jnck (Silk ottO_. mond-
ta a HVG kérclésér(" Kiss Gábor. c1 m('gyci

könyvtár igazhratója.
A kj~települési ktmyvtárak állománya

otl srm nclg:YOJI IlÕ. allolmég áldoznak

kõnyvekrr is. A Könyvtári Intézet által
két éve k~szilelt fclm('ri's sz(~rínt {lZ iJyrl1

intézmenyek (.vf'nte átlag 32 rzer forin

lot kiilt(itlt~k ktin)'\'re és folyc)iratra, míg

vidrora 600. kclzrtt[lrcl 130 (()rilll jutott.

Az állahlnk mcgkrrclczl'll ~félkt'ml)(~rck

szerint a kistelepiilési könyvlárilkbél

szinte nem járnak folyóiratok-hetilapok,

ni!pilélPok pedig végképp nem. HA

könyv"'á,,,árl;is gyak(Jrlcltilag megállt a

nyolc:vilnas évek végénél" -vclwltcl (1

helyzelet KéJlányos Anna. Zillábiln 11 220

kistele l )lilési kiin\'Vtár ktizii] lS3-han !
,

ligy (~nyhílik (J kíillyvl{lrlliállyt, lIogy a ;
kéizeli városokkallcirsuln;lk. Mil1drl1 ön- '

korlllállyzal bf5zálJ egy bizonyos

ö~szrggel r rendszer miíkéidtetés('he, éJ

városi köl1yvt..ír mcj.,'Vcszi a kiil1Y"'eket,

majd veléslorgószcrCirn szét teríti CI Iclc-

A falusi könyvtárosokkal éiltéllábéln m('gbí-
zasi ~z('rz{id(;st ki>t .'IZ önkormánYlal,

mégpedig a leggyakrabban aminimáihér
ar.ínyáball, allli péÍr ezer forintot jelent
hélvonta. Kéllányos Ann.) szl'rinl. ha egy
faluban ft,lsöfokl't vegzrtt:\égíi könyvléi..

rost foglalkoztatnának, az könnyen fp
slülts('g(,khc', vcletnc', mivel a tavaly
meg(~mpfl .közalkéllméllO!li rlzc~l.és~l~J ~()k

heIY('cn éi lennt~ a település legjohhan lIll'
tett dolgozója.

(A témáról lapzártánk idején
is tartó élénk vita folyik a könyv-
tárosok Katalist levelezó1istáján,
következõ lapszámunkban vissza-
térünk rá.)
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pülésekcn, s bí"lonyos idõ elteltével cse-
réli a kiadványokat.

El,rr-egy apr() faluban eléjfordlll, hogy
('gy s"l{~krt~ny a kijJI}'Vtár az t;nkormanyzal
épiileteben. A Icglöbb esetbe!) a szak<:~mbe-
rek annak is öriilnek, ha van ti Iclepülésen
iskola, s a kc)n}l\'tár annak kereténen míí-
köc!ik, CI látogatók többsége úgyis a (liákok

i közül kcrül ki. Az viszont további nehézsé-I

geket okoz, hogy az iskola köny\'táros ta-
nárai magtlk is sí'.eTClnck élni az oktatókat
megilleté) szünidövei, s igya fali. hClckrc-
hóna!)Qkra köny\'fár nelkül marad. A nyil
va télrlás amúg-y is gond: il lehrtöbb helyen
ez heti ~gy napot, akkor is c.Silk pár órái j{~
lent. ,.Ismerek olyan könyvtárost, aki Vél
sarnap délelõtt nyit ki, mert a mise uté\n
bt'l11c'nnek hoa,j (IZ cmb<.'rek, de o]yan is
v.ln, aki a buszl11cnl.'lrt'ndhrz igazítja a
n~'itva tartclst" -mondta Kiss Gábor. Az is
gyakori a kjstel<.piil~s~ken, hogy ha lalál
kOlllak a kc)ny"Vtárossal, megkérik. vigYfn
nekik h,UiJ olviJsnival(Jt. A Nemzcti Kultll-
ralis Ö..()kSI~g MiníSI.lériul11t1 molit ,IZt í~l'-
ri, hogy évente 50 kistelepiilés könY"lárfcl-
úiítás~lloz 11}~Ijtanak anyagi s~rítségPI, <'vi
250 millié) [c)rinlot költve erre.



Több szöveget olvasunk, mi/ú va- lom szövegtengerbcn fuldoklik. szik, mics()da küliinlegl's hatása elõadásában (a sorozat hangmér-
laha. (~épekcn szá7,ával küldi lOS fo- Mégis VaJ" ami Viss7..1vezethet az volt egykor a hangz(J irodalomnak a nöke Nemes Csaba, rendezõje
gadja az üzeneteket, aki Icvélpa- írott alkotáshoz, újratcremt\'e -ko- rádk)ban, s többn)'ire " rádió nyo- Magos Gyt\rgy) -, persze csupán a
pirt soha elõ nem vctt volna; maga- rántsem a szó giccses értelmében -a mán a bakelitlemezeken. Ennek ma mû lehetséges értelmezéseinek
zinok tucatját forgatja, akinek a na- készenlétet, figyelmet jelentõ áhita- reneszánsza lehet. Kurszerúbb egyike. De épp az a varázsa, hogy
pi egyetlen újság szokása is idegen tot: az emberi hang. A mesélõ, a fel- "hordoz()k(m", de régi vágáSIÍ rádi- valaki elójátssza az olvasó szer('-
volt; tévés ripacsok "köteteit" bön- olvasó, a S7~mély szerint hozzánk (ís ml'Sterekkel ~S elcmdó-múvé- pét, magával visz bennünket ('gy
gészi a plazában, aki könyvesbolt- f(1rdul<í h,'ng. Egyre több szülõ ül s7.ekkl'l, akik mesélnek nekünk. játékba. A hang megsz(Jlít, elra-
ba be sem tette a lábát. A vizualitás újra oda esténként a gyerek ágyára, Amit hallunk -Csukás István gad, fogva tart. Kinyílik egy
k(1r5zaka nemcsak a képet sekélye- hogy meséljen -ugyanígy f(1rdul ~eséit Rudolf Péter, janík~wszky köny". (KOS5Ulh/Ml1jzer, m;I,dhárom
sítette el, hanem az írást is meg- közönségéhez CD-sor(1zatával a Eva mûveit Für Anikó, Orkény 2990 for;IIt)
fosztotta misztériumától. Az ÍT<Jda- kön),,'kiadó sz:ilkember, aki emlék- István egypercesl'it Mácsai Pál REMÉNYl JÓZSEl: TAMAs
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Jövõ 7 (Népszabadság TV-mûsor)
2003. augusztus 15.

vésték a metszetet, a nyomta rand ó képet és szöveget, és arról testé-
kezéssel vettek nyomatot. A bélyeg tervére Lü Yingren grafikusmûvész
a könyvön kívü! a Tianyi könyvtár képét IS elhelyezte.

A magyar könyvészet is sok érte'kes kinccsel dicsekedhet. Corvináink
messze földön híresek, a kontinensen negyedikként nálunk készültek
Gutenberg-módszerrel kötetek. A magyar posta AlJdor Alldrás bélyegter-
vezõ mûvészt kérte fel a közös bélyeg magyar képének kidolgozására.
Erre a címletre az Országos Széchényi Könyvtár épületének részlete
mellé az ott õrzött egyik legnagyóbb kincset, a Képes Krónikát
helyezték. Az Anjou-kori Magyarország udvari és lovagi kultúrájának
történeti és könyvfestészeti emléke a magyarok történetét dolgozza fel a
hunok pannóniai megjelenésétöl az 1333. évi havasalföldi hadjáratig. A
Kálti Márk sze'kesfehérvári kanonok szellemi terme 'kének tulajdonított
kódexet 1358-ban kezdteK összeállítani. Díszes címlapja után a perga.
menlapokon sok miniatúra (köztük csaknem száz figurális jelenet) és öt
ornamentális iniciálé díszíti a történelmi eseményeket leíró szöveget.

A kínai könyvek tárlata október 1. és december 31. között lesz nyitVa
a Corvina-termekben és az Ars Librorumban. S. K.

Ázsia igazi kultUrális csemegét kínál a közelgõ õsz közepén Budapesten:
kínai könyvtörténeti kiállítás nyilik az Országos Széchényi Könyvtár-
ban. Szeptember 30-án, a tárlat megnyitá'Sának napján a két ország
közös bélyegeket bocsát ki. Mindkét ország postája alkalmazta már a

közös kiadás gyakorlatát, Kína például nemrég SvájccaI, Magyarország
pedig Horvátországgal együtt adott ki azonos témájú újdonságokat. Két
címlet jelenik meg -nálunk már az emelt, 44 forintos tarifával- itt is, ott
is, a magyar kiadás várhatóan félmillió példányban, míg a kínai ter.

mészetesen sokmilliós tételben jelenik meg.
Az új bélyegeken a két ország egy-egy jeles könyvemle'két örökítik

meg. Az egyik legrégibb ismert, fadúccal sokszorosított kínai könyvet
éppen a magyar Stein Aurél találta meg a múlt század elején, a Gyémánt
Szútrának nevezett tekercsnyomtatVány 868-ban készült. Az új bélyegre

egy jóval késõbb, a 12. században a Jianyang könyvkereskedésben.gyár-
tott könyvmatUzsálem képe került. Ez a mívesen szövegezett és rajzolt
könyvre mek a Csou szertartások könyve, a konfucionizmus klassziku-
sainak egyike, amelybõl egyetlen pe1dány maradt fenn. Táblanyomtatás-

során általában körtefából vagy puszpángból faragott lapra \d~cra) "'"'

" ..
Csukás István, Janikovszky Eva, Orkény István mûvei CD-ll


