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Szomszédolás
Szomszédolás címmel tartottunk kétnapos talál-
kozót az Észak-Magyarország, a Dél-Alföld és
az Észak-Alföld Régió községi könyvtárosainak.
A rendezvény szervezõje a tószegi Községi
Közkönyvtár volt, mely a Nemzeti Kulturális
Alaphoz (NKA) benyújtott pályázatból, a helyi
önkormányzat, a Verseghy Ferenc Megyei
Könyvtár és a Tószegi Könyvtári Védegylet
anyagi hozzájárulásával valósította meg a prog-
ramot.

A rendezvény folytatása a 2005-ös találkozó-
nak, kiterjesztve másik két régióra is.

A szolnoki kistérség községi könyvtárosait
elõször 2003-ban hívta Hellenpach Rozália
rákóczifalvi kolléganõ szakmai beszélgetésre,
együttgondolkodásra. 2004-ben Tószegen talál-
koztunk. 2005-ben az Észak-Alföld Régió köz-
ségi könyvtárosait és a megyei könyvtárak kép-
viselõit hívtuk Tószegre. A kedvezõ visszhang
késztetett a folytatásra, amihez a pénzügyi ala-
pot ismét az NKA pályázata adta.

Fontosnak tartom, hogy a hasonló helyzetben
levõ könyvtárosok ismerjék egymást, tudjanak
egymás munkájáról, örömérõl, sikereirõl és ter-
mészetesen ismerjék a nehézségeket, kudarcokat
is, minél többen és többször találkozzanak. Ke-
vés alkalom nyílik tapasztalatcserére, könyvtár-
látogatásra. Mi, az egy-két személyes könyvtá-
rakban dolgozók nehezebb helyzetben vagyunk,
mint a nagyobb települések könyvtárosai. Ne-
künk egyedül kell megoldanunk a szakmai, az
emberi, a technikai problémákat nap mint nap.
Bíztam abban, hogy a találkozó végére nemcsak
hasonló helyzetben levõ könyvtárosok leszünk
egymás számára, hanem egymást segítõ kollé-
gákként, barátokként búcsúzunk.

A három régió községi könyvtárosai és a ki-
lenc megyei könyvtár képviselõi március 30-án
érkeztek községünkbe, ahol a délelõtt során is-
merkedtek a házigazdákkal, könyvtárunkkal és
egymással is. A hivatalos program Papp István,
Tószeg község polgármestere köszöntõjével kez-
dõdött, aki beszélt a faluról, életkörülményeink-
rõl, igyekezett több oldalról bemutatni Tószeget,

a tószegieket. Õt követte Bertalanné Kovács
Piroska, a szolnoki Verseghy Ferenc Megyei
Könyvtár igazgatója, aki megnyitotta a találko-
zót. Elmondta, milyen fontos szerepük van ezek-
nek a rendezvényeknek, amelyeken a községek-
ben dolgozók, hasonló körülmények között élõk
tapasztalatokat gyûjthetnek.

Az ebéd utáni öt óra hossza komoly figyel-
met igényelt a jelenlévõktõl, ugyanis 15 perces
elõadásokat hallottunk kilenc megye 17 községi
könyvtárosától. Az észak-magyarországi régió
képviselõi kezdték a sort.

Ureczki Klára a Borsod-Abaúj-Zemplén
(BAZ) megyei Hidasnémetibõl érkezett, és az
1500 lakosú településen végzett munkájáról be-
szélt. Az összevontan mûködõ könyvtárban és
mûvelõdési házban (ahol még mozi is van) õ az
egyedüli fõállású alkalmazott, munkáját közmun-
kásként dolgozók segítik. Nemrég újították fel
és alakították át az intézményt, melyben többfé-
le, a helyi igényeknek megfelelõ szakkört mû-
ködtetnek. Több mint hétezer dokumentumuk van
közel hatszáz olvasóval, állománygyarapításra
2004-ben 135 ezer forintot fordítottak. Öt szá-
mítógép várja a használókat, ebbõl három
internetezésre is alkalmas.

Heves megye egyik képviselõje, Vadásziné
Varga Éva Feldebrõrõl jött, és A könyvtár mint
a rendezvények alkalmas otthona címet adta elõ-
adásának. A Feldebrõ életében fontos szerepet
betöltõ, kettõs funkciójú intézmény az ÁMK
könyvtáraként mûködik. Kiemelte azokat a ren-
dezvényeket, melyekben szerepet vállalnak. Több
sokszínû községi programot említett, például a
szõlõ és a bor ünnepét. A civil szervezeteknek is
a könyvtár ad otthont. Irodalomhoz kapcsolódó,
fõként gyermekeknek szóló rendezvényeik is
sokfélék, a népmese napján például tartottak
felolvasást, szerepjátékot játszottak. A megyei
könyvtártól a KSZR-en belül dokumentumszol-
gáltatást vesznek igénybe, kézmûves programo-
kat visznek a településre. Vadásziné 1997 óta
könyvtáros, a „semmibõl épített könyvtárat”.
Mára sikerült az ott élõk és a fenntartó elisme-
rését is kivívnia munkájával, melyben nagy sze-
rep jut a programoknak. Az 1250 lakosú faluban
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210 regisztrált olvasó van, technikailag a helyi
igényeknek megfelelõen felszerelt, három szá-
mítógéppel, ingyenes internettel rendelkezõ intéz-
mény és lelkes könyvtáros várja a látogatókat.

Nógrád megyébõl Drégelypalánkot képvisel-
te Pásztor Ildikó. Az 1400 lakosú településen
egy szervezeti egységben mûködnek a település
kulturális intézményei, a könyvtár, a mûvelõdési
ház, a teleház és a turisztikai központ. Az intéz-
mény feladatai között a települési rendezvények
kapnak kiemelt szerepet. A könyvtár 6300 kö-
tettel rendelkezik, évi 400 ezer forintot fordíta-
nak gyarapításra, 2004-ben 123 olvasójuk volt.

A BAZ megyei Krasznokvajdáról érkezett
Mitróné Kádár Éva, aki kettõs funkciójú könyv-
tárat képviselt. Az aprófalvas Csereháton talál-
ható az 575 lakosú település, mely hét falu köz-
pontja volt 1990-ig. A könyvtár állománya kö-
zel 8700 dokumentum, olvasóinak száma 170,
ennek nagyjából a fele 14 év alatti. Költségveté-
si lehetõségeit õ is pályázatokkal egészíti ki. 1997
óta öt nyertes pályázatuk volt, melyek közül a
2003. évi 12 milliós, épület-felújításra kapott volt
a legjelentõsebb. Az Informatikai és Hírközlési
Minisztérium ITP 3/K pályázatán három számí-
tógépet és internethasználatot nyertek, könyvtári
bútorra 205 ezer, biztonsági felszerelésre 160 ezer
forint volt a pályázati összeg. 1997-ben a fenntartó
elnyerte a Könyvtárpártoló Önkormányzat címet,
mellyel egymillió forint járt együtt. Kiemelte a
helytörténeti gyûjteményük jelentõségét.

A Heves megyei Szihalomból Józsáné
Debreczeni Edit szintén kettõs funkciójú könyv-
tárat vezet. A 2165 lakosú faluban mûködõ
könyvtár célját így fogalmazta meg: „használó-
barát szolgáltató központ”.  1959 óta van könyv-
tár a településen, 1980-tól ÁMK-n belül, 1991-
tõl összevont közmûvelõdési intézmény része-
ként dolgoznak. Érdekes volt Edit véleménye,
miszerint az ÁMK-ban jobban érezte magát, jobb
volt az együttmûködés a pedagógusokkal, ami
nagyon fontos az iskolai könyvtári feladat miatt.
1997-ben két számítógépük lett, 2003-tól a
teleház létrejöttével irodatechnikai szolgáltatások
is elérhetõk. Szerinte a jövõ az, hogy a könyvtár
tudásház legyen, információs hátrányok leküz-
dését szolgáló, többfunkciós intézmény, mely
formai újjászületés mellett töltõdik meg tarta-
lommal. Sikert a felhasználókkal együttmûköd-
ve, igényekre épülõ szolgáltatással lehet elérni.
2005-ös statisztikai adatok alapján 361 olvasója,

17 313 dokumentuma, 32 féle folyóirata és 1 581
ezer forint állománygyarapítási kerete volt.

Kelemen Istvánné a Nógrád megyei Érsek-
vadkertrõl érkezett, és az Észak-Magyarország
Régió utolsó elõadójaként kapott szót. Huszon-
három éve vezeti a könyvtárát, egy rendszertele-
nül összehordott könyvhalmazból építette a gyûj-
teményt, amit „az én könyvtáram”-ként említ.
Könyvtára erõsségének a szépirodalmi gyûjte-
ményt és önmagát tartja. „Tegyétek nélkülözhe-
tetlenné magatokat” – hallotta egy szakmai na-
pon, aminek tudatában dolgozik azóta. A hagyo-
mányos könyvtári szolgáltatások biztosítása
mellett változott, bõvült a könyvtár munkája,
kulturális szolgáltatóhellyé nõtte ki magát. Pá-
lyázatok segítették eszköz és berendezés be-
szerzésében, mellyel a megváltozott lakossági
igényeknek próbál eleget tenni. Irodatechnikai
eszközök várják a lakosságot, információt szolgál-
tat állományával, internet-hozzáféréssel, EU-s gyûj-
teménnyel. Könyvtárhasználóvá nevel iskolai
órákon, irodalmi rendezvényeken. Közösségi tér,
találkozóhely a könyvtár. Olvasóinak száma közel
600, harminc folyóirat és két napilap várja a
betérõt. Irigylésre méltóan magas a doku-
mentumbeszerzési keret, 2005-ben 1 480 ezer
forint volt.

A Dél-Alföld Régióból elsõként a Békés
megyei Kondorosról érkezett Kalhammer
Mátyásné mutatta be a Dérczy Ferenc Könyvtár
és Közmûvelõdési Intézmény könyvtárát. Kettõs
funkciójú, nyilvános és iskolai könyvtári felada-
tokat ellátó intézményt ismertünk meg. Az 5800
fõs település könyvtárában állománygyarapítás-
ra 1,4 millió forintot költhetnek, amit pályáza-
tokkal, szponzori támogatással és a személyi
jövedelemadó egy százalékából befolyt összeg-
gel egészítenek ki. A lakosság 17 százaléka ol-
vasó, három szakember dolgozik ott. 1998-ban
költöztek az új, többfunkciós épületbe, ahol az
elsõ emeleten kaptak helyet. A költözéssel egy
idõben a könyvtári tevékenységben is változás
történt, az állományalakítás elvei változtak, tech-
nikai eszközökre alapozott új szolgáltatásokat
vezettek be, informatikai fejlesztés történt (tíz
számítógépen ingyenes az internethasználat),
folyamatos az informatikai képzés gyerekek és
felnõttek részére egyaránt. Kiemelte a kettõs
funkció erõsségét, lehetõségeit, gyengeségeit és
veszélyeit. Összességében az elõnyök fokozot-
tabban érzékelhetõk, pozitívumként értékeli a
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kettõs feladat egy intézményben történõ ellátá-
sát. A településen élõ nemzetiségiek könyvtári
ellátását is biztosítja.

Hegedûs Lászlóné a Bács-Kiskun megyei
Kunbaracsról érkezett. 1983 óta vezeti a könyv-
tárat, mely 1999-tõl iskolai és nyilvános könyv-
tári feladatokat lát el. A teleház és az eMagyar-
ország Pont is a könyvtárban kapott helyet. A
megyei könyvtár 2005. július 1-jétõl mozgó-
könyvtári ellátással segíti az intézményt, ami 1,1
millió forint többletet jelent. Vonalkóddal látták
el a dokumentumokat, január 1-jétõl így kölcsö-
nöznek. Szintén a segítségükkel valósult meg a
felnõttképzési program keretében a számítógé-
pes tanfolyam. Ebben az évben a fenntartó pályá-
zott a Közkincs programon belül közösségi színtér
fejlesztésére. Jelenleg zajlik az átalakítás.

A Csongrád megyei Csanádpalotáról Makán
Andrásné és Molnárné Haluska Margit közös
elõadásban beszélt munkájáról. A 3294 lakosú
településen kettõs funkciójú intézmény látja el a
nyilvános és az iskolai könyvtári feladatokat.
1990-tõl 237 négyzetméteres alapterületen kapott
helyet a kb. 35 ezer kötet. Jelenleg két fõfoglal-
kozású könyvtárost alkalmaznak, a település la-
kosságának közel harminc százaléka regisztrált
olvasó. A nem túl magas állománygyarapítási
összeget pályázatokból, támogatásokból egészí-
tik ki. Nyolc számítógép várja az olvasókat
internet-hozzáféréssel. 2005-ben hét nyertes pá-
lyázatuk volt, egyebek közt internetes tanfolyam
szervezésére, játszóházi foglakozásokra, felújí-
tásra kaptak támogatást. Sok változatos foglal-
kozást szerveznek a gyermekeknek, melyek je-
lentõsek a község életében.

Dékány Zoltánné a Bács-Kiskun megyei
Lakitelekrõl érkezett. 1985-tõl önálló épületben,
önálló intézményként látja el a szakembereket
alkalmazó könyvtár a feladatát, ekkor történt egy
szemléletmód- és stratégiaváltás is: „szolgáltató
intézmény”, így határozzák meg küldetésüket.
1990-ben fontos változás történt: nagyobb alap-
területet, külön olvasótermet kaptak, lezajlott egy
technikai fejlesztés, kialakították a játszószobát
és a helytörténeti gyûjteményt. Az elmúlt tíz év
szinte mindegyike jelentõs újdonságot hozott:
1995-ben átdolgozták a gyûjtõkört és selejtez-
tek, 2000-tõl muzeális kiegészítõ tevékenység-
gel is foglalkoznak, 2002-ben létrejött a számí-
tógépes terem öt géppel és internethasználattal,
2003-ban újabb technikai fejlesztésre került sor

és lapkiadásra is vállakoztak, 2004-ben a könyv-
tárba került az eMagyarország Pont, lett közhá-
lós internet és számítógépes oktatást tartottak a
lakosságnak, 2005-ben pályázatból felújították az
épületet, a bevételekbõl kicserélték a bútort, logó
és honlap készült. A minõség és a korszerûség
elvének megfelelõen dolgoznak. Igyekeznek a
változásokat felismerni és gyorsan reagálni rá-
juk, új módszereket próbálnak ki és vezetnek be,
felhasználó központú könyvtárat építenek, folya-
matos fejlesztéssel javítják a minõséget, a veze-
tõ épít a munkatársakra.

A Békés megyei Sarkadkeresztúrt és kulturá-
lis életét Puskás Istvánné elõadásából ismertük
meg. Az 1874 fõs községben nem mûködik köz-
mûvelõdési intézmény, így ezt a feladatot is a
könyvtár vállalta. 2002 óta felújított épületben
190 négyzetméteres alapterületen várják az olva-
sókat. Az eMagyarország Pont pályázaton nyert
számítógépek, nyomtatók és széles sávú internet
nagy lehetõséget teremt a lakosság számára.
Foglakoztatás Információs Pontot is mûködtet-
nek, ami a munkanélkülieket segíti. A könyvtári
állomány  9970 kötet, 684 beíratkozott olvasó-
juk van (környezõ településekrõl is járnak hoz-
zájuk). Sokat pályáznak és sokszor sikeresen.
Olvasóiknak is hirdetnek pályázatokat, közösen
neveznek be különféle versenyekre. Az intéz-
mény igyekszik minden helyi igénynek megfe-
lelni, sokféle programnak helyet adni, sokirányú
és sokrétû szolgáltatást nyújtani. Vajdasági
könyvtárral is tartanak fenn kapcsolatot. A
Könyvtárpártoló Önkormányzat pályázaton már
kétszer különdíjat kaptak.

Paraginé Tóth Edina a 2800 fõs, Csongrád
megyei Zákányszékrõl jött, ahol sok az ingázó
és a munkanélküli. 1958 óta mûködik könyvtár
a faluban, mindig egy személyt alkalmaztak, és
mindig valami más intézménnyel vonták össze,
jelenleg a mûvelõdési házzal. 2002 jelentõs vál-
tozást hozott, ekkor költöztették át a rendezvény-
házba, ahol már a teleház is mûködött. Így komp-
lex információs központ létesült a falu központ-
jában, a könyvtár alapterülete 78 négyzetméterre
nõtt. Más fontos változást is hozott ez az idõ-
szak: több lett az olvasó és emelkedett a 14 éven
felüliek aránya, bekötötték az internetet, a könyv-
tárközi kérések száma ugrásszerûen nõtt – sokan
az interneten keresztül kérnek –, rendszeressé
váltak a könyvtárhasználati órák. A minõségi
változás része az egységes dekoráció, felirat,
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idézet stb. Rendszeresek a könyvtári hírek a te-
lepülési újságban. Fontos, hogy a könyvtár meg
tudjon felelni a kor követelményeinek, és meg-
próbálja csökkenteni az információban gazdagok
és szegények közötti különbségeket. A szolgál-
tatás nagy mértékben függ a szolgáltató személyé-
tõl. Az elõadó hangsúlyozta a személyes minõsé-
get: fontos a folyamatos szakmai és emberi fejlõ-
dés, hogy kellõ mértékû felkészültséggel és önbe-
csüléssel minõségi munkát lehessen nyújtani.

Az Észak-Alföld Régióhoz tartozó Szabolcs-
Szatmár-Bereg megyei Kállósemjén könyvtári
helyzetérõl Hollósi Istvánné elõadását hallottuk.
A községben élõk száma 4035, a Nagyközségi
és Iskolai Könyvtár, valamint az iskola látja el a
kulturális feladatokat a településen. 1997-ben
került át az iskolából a nyilvános könyvtárba a
szépirodalmi és ifjúsági anyag, ekkortól kettõs
funkciójú intézmény. Ez az év jelentette a tech-
nikai fejlõdés kezdetét is. A Soros Alapítványtól
számítógépet és tartozékait, valamint internet-
hozzáférést nyertek. Az állománygyarapításra
fordítható összeg 1999-ben volt a legtöbb, egy-
millió forint, ekkor pályáztak a Könyvtárpártoló
Önkormányzat címre, elsõ helyezést és egymil-
lió forintot nyertek. Ebbõl két újabb számítógé-
pet, nyomtatót, fényképezõgépet, telefaxot és
videokamerát vettek. 2000-ben számítógépes
teremmel bõvült a könyvtár, beköttették az ISDN
vonalat. 2002 és 2005 között újabb pályázatok
eredményeként technikai eszközökkel gyarapod-
tak, internetes tanfolyamot tartottak, kívül-belül
felújították és berendezték a könyvtár épületét.
A több mint 20 ezer dokumentumot hétszáz
beíratkozott olvasó használja, állománygyarapí-
tásra 2005-ben 839 ezer forintot fordítottak. A
látogatottság növelése érdekében a két fõállású
könyvtáros gyermekfoglakozásokat, vetélkedõket
szervez. Az elért eredmények az önkormányzat
pozitív hozzáállásának is köszönhetõk.

Horthy Csabáné a Tószeggel majdnem szom-
szédos Tiszajenõrõl érkezett. A két éve kettõs
funkciójú könyvtár az iskola udvarán levõ torna-
terem emeletén kapott helyet. Mivel az emeletre
a mozgáskorlátozottak nem tudnak feljutni, ezért
és a felnõtt olvasói számának növelése érdeké-
ben tervezi a könyvek házhoz szállítását. A
könyvtár eMagyarország Pontként is mûködik,
ahol a két számítógépet elsõsorban felnõttek
vehetik igénybe, de természetesen a gyerekek is
használhatják. Kilencven olvasója van, aki csak

a számítógépet használja, azt nem regisztrálja.
Állományából 4600 kötet számítógépen rögzí-
tett. Külön beszerzési kerete van a két feladatra,
és külön statisztikát is készít. 1997 óta tagja a
megyei ellátórendszernek, és önállóan is gyara-
pít, ily módon olvasói elég szép számú új doku-
mentumhoz jutnak. Rendezvényeit elsõsorban
gyerekeknek szervezi.

A Hajdú-Bihar megyei Mikepércsrõl érkezett
Kenéz Tünde, aki kevesebb, mint egy éve dolgo-
zik a településen. A 3500 fõs faluban 350 olva-
sójuk van. Ketten dolgoznak a könyvtárban, me-
lyet az önkormányzat az oktatási intézményekkel
összevontan mûködtet, de a két könyvtárat nem
vonták össze, „csak” az iskolai könyvtáros munká-
ját is õ látja el. 7421 kötetbõl válogathatnak olva-
sóik, és két, az iskolától kölcsön kapott számítógé-
pet használhatnak. Sokszínû programjaik elsõsor-
ban az iskolás és óvodás korosztálynak szólnak.

A szabolcsi Pusztadobost képviselte Giczei
Zoltánné, aki már harminc éve könyvtáros. Az
1472 lelket számláló falu 1990 óta önálló tele-
pülés. Ekkortól mûködik önálló könyvtár, mely
2004-ig heti kilenc órában, azóta heti negyven
órában tart nyitva. Tavalytól õ látja el az iskolai
könyvtári munkát is. 28 négyzetméteren helyez-
ték el a 7400 dokumentumot, mely a 320 olva-
sót várja. Nagy a zsúfoltság, s ez arra készteti,
hogy a programokat házhoz vigye, az iskolások-
nak az iskolában, az óvodásoknak az óvodában
tart foglalkozásokat. Mindent megtesz az olva-
sói létszám megtartása és növelése érdekében,
például kérdõíves megkérdezést, igényfelmérést
szervez, serkenti a könyvtárközi kölcsönzést. Az
állománygyarapításra fordítható 600 ezer forin-
tot elsõsorban a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Könyvtárak Egyesülésén keresztül, a KELLÓ-
nál költi el. Kitartó munkájával aktív közösséget
toborzott a könyvtár köré. Õk az olvasókör tag-
jai, és a szervezett rendezvényeket is látogatják.
Az iskolai könyvtári munkában nagy igyekezet-
tel törekszik az olvasás megszerettetésére és az
olvasóvá nevelésre. Elõadásában jó példát lát-
tunk arra, mit lehet elérni kitartással és szorga-
lommal, ha az ember hittel végzi munkáját. A
település iskolájának bõvítésével remény van
arra, hogy megfelelõ körülmények közé költöz-
zön a könyvtár, ahol a magas színvonalú szak-
mai munka ellátására jó feltételek lesznek.

A házigazda tószegi könyvtár munkájáról én
tartottam rövid ismertetõt. Önálló intézményként
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nyilvános könyvtári feladatokat lát el a Községi
Közkönyvtár, melyekhez idõnként közmûvelõ-
dési feladat is kapcsolódik. A falu iskolájában
külön iskolai könyvtár mûködik. A személyi és
tárgyi feltételeken túl beszéltem szolgáltatásaink-
ról, a rendezvényekrõl, a számokban mérhetõ
adatokról, az intézmény támogatására alakult, ez
évben 11 éves egyesületrõl, a könyvtár és a
védegylet nyertes pályázatairól, terveinkrõl. A
4800 lakosú községben a fõállású vezetõn kívül
egy hatórás könyvtáros-asszisztens dolgozik,
15 500 dokumentum és nyolc jól felszerelt
multimédiás számítógép szolgálja a 493 olvasó
ellátását. 2004 óta eMagyarország Pontként biz-
tosítjuk a széles sávú internet-hozzáférést. Öreg-
betûs könyvekkel és hangoskönyvekkel várjuk a
látásproblémákkal küszködõket. A Tószegi Könyv-
tári Védegylet (egyesület) tevékenységébõl kiemel-
tem, hogy a rendezvényekhez nyújtott anyagi tá-
mogatás mellett dokumentumok beszerzésével is
segíti az intézményt. Példa értékû lehet, hogy a
könyvtár és az egyesület 1999 óta 14 nyertes pá-
lyázattal bír, ez közel 5,5 millió forintot jelentett.

A szakmai program másnap a megyei könyv-
tárak képviselõinek elõadásával folytatódott.
Minden elõadó átfogó képet adott a megyéjében
levõ falvak helyzetérõl, a könyvtárak számáról,
állapotáról és a megyei könyvtár segítõ munká-
járól. Az elõadásokból igyekszem a jellegzetes-
ségeket kiemelni, a számomra érdekes formákat
megmutatni.

Venyigéné Makrányi Margit a miskolci II.
Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár igazgatója
elõadásából az alábbiakat emelem ki. A „Mi
nyújthat valódi megoldást a kistelepülési ellátás-
ban?” kérdésre a következõ válasz született: az
1997. évi kulturális törvényben, a könyvtári stra-
tégiában kiemelt helyen szerepel a kistelepülé-
seken élõk könyvtári ellátása. Ezt segíti a Könyv-
tári Szolgáltatási Rendszer (KSZR) is, és az
együttmûködés a pályázatokban. BAZ megyé-
ben négy kistérségben van könyvtári ellátás,
kettõben szolgáltatóhelyek kialakításával, felújí-
tásával, technikai ellátottságuk javításával, kö-
zös állománybeszerzéssel, feldolgozással, kettõ-
ben bibliobuszos ellátás bevezetésével. Harminc
település fogad letéti ellátást, 18 településen tör-
ténik könyvtári szolgáltatás fogadására is alkal-
mas közösségi színtér kialakítása. „Kell a könyv-
táros – állítja –, mert tudása, magas szintû felké-
szültsége, tenni akarása, szakmaszeretete, elkö-

telezettsége, a közösségért érzett felelõssége,
szociális érzékenysége, kapcsolatépítõ képessé-
ge mindenkor meghatározza annak a könyvtár-
nak, s végsõ soron annak a közösségnek is a
jövõjét, amelyben dolgozik.”

Tõzsér Istvánné az egri Bródy Sándor Megyei
és Városi Könyvtárat képviselte, elõadásából  A
megyei könyvtár a települési könyvtárak szolgálta-
tásában címû részbõl idézek. A megyei könyvtá-
rak szakmai szétsugárzó tevékenysége kerül elõ-
térbe, együttmûködési lehetõségeket kell keresni-
ük. Szükség van a KSZR bevezetésére. A KSZR
kísérleti projekt: felhasználó központú, korszerû,
minõségi szolgáltatási rendszert kínál. A Bródy
Sándor Megyei és Városi Könyvtár tudatosan szer-
vezett szolgáltatási csomagot ajánl partnereinek.

Bódi Györgyné, a salgótarjáni Balassi Bálint
Megyei Könyvtár igazgatója elmondta, hogy a
2004-ben elfogadott, Könyvtárfejlesztési koncep-
ció a községekben és a kistelepüléseken élõk
számára címû program eredményesebbé tette a
területi munkát. Az NKA pályázatának eredmé-
nyeként megújult az ellátóközpont állománycse-
rélõ szolgáltatása. A mozgókönyvtári ellátás a
salgótarjáni kistérségben volt sikeres: négy köz-
ségben könyvtári bútort cseréltek, számítástech-
nikai és audiovizuális eszközök beszerzése tör-
tént meg, fejlesztették az állományt, megvaló-
sulhatott az ellátóközpont technikai feltételeinek
javulása. 2005-ben több kistérség igényelte a
normatívát mozgókönyvtári ellátásra.

Lukács Anikó, a kecskeméti Katona József
Könyvtár munkatársa elõadásában részletesen
beszámolt a Kecskemét és Térsége Többcélú
Társulás könyvtári ellátásáról. Nyolc település
érintett a KSZR keretében nyújtott szolgáltatás-
ban, ezek: állomány-leválogatás, állományrende-
zés, kistelepülések könyvtárainak adatbázis-épí-
tés, dokumentumellátás, lakossági internet-tan-
folyamok, nemzetiségi ellátás, rendezvények
szervezése, szakmai továbbképzések, gyermek-
programok. A községi könyvtárak jövõjét a
KSZR-ben látja.

Lonovics Lászlóné, a békéscsabai Békés Me-
gyei Könyvtár munkatársa többek között elmond-
ta, hogy Békés megye könyvtárai rendelkeznek
országos viszonylatban a legnagyobb átlagterü-
lettel. Az utóbbi öt-hat évben 17 könyvtárat újí-
tottak fel, alakítottak át, három felújítása most
történik. Bemutatta a Békés megye kistelepülésein
élõk könyvtári ellátásának korszerûsítése elneve-
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zésû projektet. „Jövõkép: A kistelepülésen élõk
ugyanolyan könyvtári ellátásban részesülnek, mint
a nagyobb községek, illetve kisebb-nagyobb váro-
sok lakói.” A döntés-elõkészítés érdekében négy
modellt dolgoztak ki, mellyel a megyére kiterjedõ
fejlesztési koncepciót is meghatározták.

Rátkai Erzsébet, a szegedi Somogyi Károly
Városi és Megyei Könyvtár munkatársa beszélt
megyéjük mozgókönyvtári ellátásáról is. 14 kis-
települést vontak be így a letéti ellátási rend-
szerbe. A Somogyi-könyvtár jelenlegi szolgálta-
tásai: a helyi gyûjtemény kiegészítése letéti állo-
mánnyal (NKA), helyi igényeket figyelembe
vevõ kedvezményes vásárlás, nyilvántartásba
vétel, feldolgozás (Corvina), szállítás, szakmai
továbbképzések, rendezvények. Gondok a kiste-
lepüléseken: a „számítógépes írástudás”, az
internetkultúra, a telematikai fejlesztés hiánya;
további összevonások elsõsorban mûvelõdési
házzal; alacsony beszerzési keret; kevés nyitva-
tartási idõ; kevés folyóirat; a könyvtárközi köl-
csönzések alacsony száma; a helyismereti doku-
mentumok, információk hiánya; a teljes munka-
idõs állások csökkentése.

Nagy Erzsébet Viktória és Csobán Róbert, a
debreceni Méliusz Juhász Péter Megyei Könyv-
tár munkatársai a kistelepülések ellátását biztosító
feladataikról és eredményeikrõl beszéltek. Csobán
Róberttõl az ellátórendszerrõl és a 2005 óta mûkö-
dõ KSZR-rõl hallhattunk. Szolgáltatásaik: doku-
mentumellátás, információszolgáltatás, nemzetisé-
gi és kisebbségi ellátás, egyéb szolgáltatások. Az
utóbbihoz tartozik az a sokrétû segítõ munka is,
melyrõl Nagy Erzsébet Viktória beszélt, a
gyermekkönyvtárosok által biztosított programok.

Zselinszki Lászlóné a nyíregyházi Móricz
Zsigmond Megyei és Városi Könyvtárat képvi-
selte, elõadásából a Könyvtárügy rendszerváltá-
sa Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében címû részt
emelem ki. „(Fontos célunk) az új kapcsolatrend-
szerek kialakítása (országos, megyei fejlesztés-
ügyi szervezetekkel), a regionális együttmûkö-
dés szerepvállalásainak erõsítése (tanácskozások-
kal, képzésekkel és továbbképzésekkel, trénin-
gekkel); ezen tapasztalatok hasznosítására való
törekvés a hátrányos (leghátrányosabb) helyzetû
térségek könyvtárellátási helyzetének megoldá-
sára.” A kistérségi könyvtári ellátás megvalósu-
lásának szintjei: a csengeri kistérség 2006-ban
elindult hatmillió forintból, tíz településen (há-
rom település mikrotérségi központ); a kisvárdai

kistérségben folyik a szervezés, 2005-ben 16
millió forintot sikerült szerezni pályázaton, 32
település összefogásával; a fehérgyarmati kistér-
ség a tervezés szintjénél tart, a kistérség fejlesztési
programjában kiemelten szerepel a könyvtár.

A Bertalanné Kovács Piroska, a szolnoki
Verseghy Ferenc Megyei Könyvtár igazgatója
által elmondottakból az volt a legfontosabb szá-
momra, hogy kiemelte a könyvtáros szerepét a
községek könyvtári ellátásában. A könyvtáros
személyiségének, szakmai ismereteinek fontos-
sága mellett a közösségben betöltött szerepérõl,
szerepvállalásáról is szólt.

Fehér Miklós, a Könyvtári Intézet munkatár-
sa a szakfelügyeleti vizsgálatokból készített
összesítés alapján mutatta be az országos hely-
zetet. Beszélt a március 30-ai gyulai konferenci-
án elhangzottakról, a kistérségi feladatokat ellá-
tó városi könyvtárak tapasztalatairól. Kiemelte a
kistérségek szerepét, szerinte ez a jövõ, erre
épülnek a pályázati kiírások, innen várható pénz
a kiskönyvtárak számára. Bemutatta a kistérségi
ellátás kapcsolatrendszerét, kiemelte az együtt-
mûködés fontosságát az önkormányzatok és vá-
rosi könyvtárak, valamint a könyvtáros szakma
között, beszélt a feladatmegosztásról, az ellátás
színvonalának biztosítékairól és a községi könyv-
tárosok szerepérõl.

Összességében több elõadónál kiemelt helyet
kapott a könyvtáros szerepe. Két azonos tárgyi
feltételekkel rendelkezõ könyvtár soha nem fog
azonos szerepet betölteni települése életében,
hiszen más a könyvtáros személyisége, szakmai
tudása, érdeklõdési köre, kapcsolatteremtõ ké-
pessége, szerepvállalása az adott közösségben.
Jól mûködõ könyvtári ellátáshoz a községekben
is a megfelelõ tárgyi és személyi feltételek együt-
tesére van szükség. Mivel ezekben a könyvtá-
rakban csak egy-két fõ dolgozik, ez növeli a
könyvtáros felelõsségét.

Siposné Nagy Julianna
könyvtárigazgató

Május 10-én  Beckett születésének szá-
zadik évfordulójára emlékezve az ír nagy-
követség támogatásával kiállítás nyílt az
Országos Idegennyelvû Könyvtár hangu-
latos belsõ udvarában.
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MATARKA
szakmai nap

A Miskolci Egyetem,
Könyvtár, Levéltár Múze-
um március 24-én, pénte-
ken 10 és 13 óra között
MATARKA szakmai napot
rendezett a könyvtár folyó-
irat-olvasótermében.

A MATARKA (MAgyar Folyóiratok TAR-
talomjegyzékeinek Kereshetõ Adatbázisa) ma-
gyar kiadású szakfolyóiratok (360) tartalomjegy-
zékét dolgozza fel könyvtári konzorcium kereté-
ben a Miskolci Egyetem, Könyvtár, Levéltár,
Múzeum vezetésével (www.matarka.hu). A fel-
vett adatok adatbázisba kerülnek, a szerzõk, il-
letve a címben levõ kulcsszavak szerint vissza-
kereshetõk, és az egyes számok külön-külön
böngészhetõk. A feldolgozás egyrészt kézi adat-
bevitellel történik, másrészt digitális formában
már rendelkezésre álló adatok konvertálásával.
A cikkek mintegy tizenöt százaléka teljes szö-
veggel is elérhetõ.

A rendezvény keretében hat elõadás hangzott
el, melyek természetesen mind az adatbázissal
és egyben szolgáltatással foglalkoztak más-más
megközelítéssel. A köszöntõt és bevezetõ elõ-
adást jelen beszámoló írója, Burmeister Erzsé-
bet, a Miskolci Egyetem, Könyvtár, Levéltár,
Múzeum megbízott fõigazgatója tartotta. A
MATARKA-t elemezte több szemszögbõl: dió-
héjban felvázolta a szolgáltatás négyéves törté-
netét, megkísérelte elhelyezni a magyar bibliog-
ráfiai adatbázisok között, összefoglalta a keresé-
si módokat, felhasználási lehetõségeket, és be-
szélt a tervekrõl is. Ezt követõen szó volt arról,
hogyan lehet a MATARKA-t „privatizálni”, er-
rõl Takáts Béla, a Jász-Nagykun-Szolnok Me-
gyei Verseghy Ferenc Könyvtár szakmai igazga-
tóhelyettese beszélt, aki a Levelezõ/lap hasábja-
in ugyanerrõl már cikket is megjelentett pár
hónappal ezelõtt. Szám Edina, a Miskolci Egye-
tem, Könyvtár, Levéltár, Múzeum folyóiratcso-
portjának munkatársa azt mutatta be, hogyan épül
az adatbázis, milyen egyszerû mind a két mód-
szer használata. Pajor Enikõ, a Szegedi Egye-
tem Juhász Gyula Tanárképzõ Fõiskolájának
docense azt fejtegette nagyon szuggesztív mó-
don, hogy a MATARKA-t hogyan lehet oktatni

és a hallgatókat hogyan lehet osztályozni arra
vonatkozóan, ahogyan a különbözõ adatbázisok-
hoz és internetes keresésekhez viszonyulnak.
Renkecz Anita, az Országos Széchényi Könyvtár
MEK osztályának munkatársa az Elektronikus
Periodika Archívumot mutatta be, mert a
MATARKA szorosan együttmûködik az EPA-
val. A MATARKA-ból a teljes szövegre mutató
ugrópontok leginkább az EPA teljes szöveges
cikkeihez vezetnek el. Az együttmûködés hasz-
nos és gyümölcsözõ mindkét fél számára. Leg-
utoljára Büki József, a Természetvédelmi Hiva-
tal könyvtárosa vette kezébe a mikrofont, és
problémákat vetett fel, amelyek még megoldásra
várnak. Jó lenne például a találati halmazban
újból keresni és egyszerre több folyóiratra szû-
kítve elvégezni a keresést. Jelen pillanatban vagy
csak az összes folyóiratban kereshet a felhaszná-
ló, vagy csak egy kiválasztottban, illetve szakte-
rületre lehet szûkíteni. Felvetette még azt is, hogy
a periodikumok körét ki kellene bõvíteni a mo-
nografikus sorozatok feldolgozásával, mivel a
felhasználót a tartalom érdekli, nem az, hogy
milyen dokumentumtípusban található meg adott
esetben a tanulmány.

A 24-ei szakmai napot megelõzte 23-án a
konzorciumot alkotó könyvtárak zártkörû mun-
katalálkozója, ahol az elsõ közgyûlés keretében
megalakították a konzorciumot felváltó MA-
TARKA egyesületet, természetesen megvitatták
az esedékes tennivalókat, és ami a legfontosabb,
megismerkedtek egymással személyesen, hiszen
sokan csak a levelezõlistákon „beszélgettek”
eddig.

A kétnapos találkozót az Oktatási Minisztérium
támogatta. Szerencsére a juttatás fedezte egy új
szerver költségeit is, ezért a MATARKA most már
sokkal gyorsabban tudja felhasználóit kiszolgálni.

Burmeister Erzsébet
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Szakmai nap a szegedi
Somogyi-könyvtárban
A 125 éves Somogyi Károly Városi és Megyei
Könyvtár és a Magyar Könyvtárosok Egyesülete
(MKE) Társadalomtudományi Szekció Muzeális
kötetek õrzése és szolgáltatása a könyvtárakban
címmel a szegedi Somogyi-könyvtárban szakmai
napot tartott 2006. április 5-én. Az ország kü-
lönféle pontjairól negyven érdeklõdõ kolléga vett
részt ezen a konzultáción. A délelõtti program
levezetõ elnöke Szivi Józsefné volt.

A könyvtár igazgatója, Szõkefalvi-Nagy Er-
zsébet és a szekció elnöke, Szivi Józsefné kö-
szöntõje után a délelõtti programban Hubert
Gabriella (Evangélikus Országos Könyvtár),
Keveházi Katalin (Szegedi Tudományegyetem),
Szõkefalvi-Nagy Erzsébet (Somogyi-könyvtár),
Kastaly Beatrix és Dippold Péter (Országos
Széchényi Könyvtár – OSZK) beszámolóit hall-
gattuk meg Az írott kulturális örökség megõrzé-
se – nemzeti feladat európai keretben címû lip-
csei kongresszusról.

Hubert Gabriella arról beszélt, hogy a lipcsei
konferencián a hosszú távú megõrzéssel foglal-
kozó programban egyenrangúnak vették a doku-
mentumok restaurálását és digitalizálását. Mind-
kettõ a nemzeti értékek megõrzését szolgálja, a
digitalizálásra pedig a széles körû szolgáltatás
miatt is szükség van. Fontos a két mûvelet el-
végzésének sorrendje: elõször digitalizáljunk, és
csak utána restauráltassunk. E két dolog hatal-
mas munka és sok pénz, fontos, hogy nemzeti
stratégia legyen hozzá, fontos a
digitalizálás összehangolása, a
prioritások megállapítása. A kon-
ferencián beszéltek az egyes or-
szágokban zajló projektekrõl, pl.
savtalanítás, digitalizálási tervek.
Ezekrõl és internetes elérhetõsé-
gükrõl Hubert Gabriella a késõb-
biekben készít összeállítást. A
konferencián elhangzott, hogy a
legkisebb egységnek is rendel-
keznie kell digitalizálási és res-
taurálási tervvel (sajnos Magya-
rországon csak a legnagyobb in-
tézmények rendelkeznek vele).
Az elõadás végén beszámolt az
Egyházi Könyvtárak Egyesülése

régi könyves gyûjteményi munkacsoportjában
zajló tapasztalatcserérõl. A kis könyvtáraknak
nincs önálló digitalizálási lehetõségük, így pl. az
Evangélikus Országos Könyvtár vagy az Egyhá-
zi Könyvtárak Egyesülése pályázatai révén
(amely azután leosztja a feladatokat az egyházi
gyûjteményeknek), vagy az OSZK-val való
együttmûködésben, vagy tudományos progra-
mokhoz való csatlakozással tudja állományát
digitalizálni.

Keveházi Katalin az õrzés és szolgáltatás ál-
tal felvetett kérdésekkel kezdte elõadását. Kinek
kell digitalizálnia: a tudósnak vagy a könyvtá-
rosnak? (A kettõnek, együtt.) Mit válasszunk ki,
mi a legfontosabb (a kódexek vagy a XIX–XX.
századi hírlapok)? Ki tartja számon, hogy hol
találhatók a digitális anyagok, és a legfontosabb
kérdés: a könyvtáraknak hol van ebben a he-
lyük? Ezután felvázolta a konferencia témáit,
melyek a következõk voltak: az állományvéde-
lem nemzeti koncepciói és stratégiái, a fizikai
megõrzés lehetõségei (savtalanítás, digitalizálás,
restaurálás), és megvalósult tervek. Mindezek-
nek országos méretû együttmûködésen alapuló-
nak kell lenniük. Az írásos örökség megõrzésé-
vel együtt biztosítani kell a dokumentumokhoz
való hozzáférhetõséget. Az elsõ lépés a megõr-
zés, védelem, melybe a számbavétel ugyanúgy
beletartozik, mint az állagfelmérés, állagmegóvás.
A második lépés a feltárt és eredeti anyagokhoz
való hozzáférés biztosítása. A harmadik lépés
digitális másolat készítése a fontossági sorrend
megállapítása után, a párhuzamosságok kizárá-
sával és adatcsere együttmûködéssel. A negye-
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dik lépés a digitális másolathoz a hozzáférés
biztosítása kell hogy legyen. Az eredeti (elsõd-
leges) dokumentum és a másolt (másodlagos)
dokumentum szolgáltatásához is elengedhetetle-
nül szükséges katalógus készítése az azonosítha-
tóság miatt, oda-vissza utalókkal ellátva. Meg-
valósult példaként az EROMM-ot említette
(EUROPEAN REGISTER OF MICROFORM
AND DIGITAL MASTERS: www.eromm.org).
Szólt a magyarországi régi könyves közös kata-
lógus, a MOKKA-R létrejöttérõl, céljáról, további
fejlesztésérõl (www.eruditio.hu/mokka-r).

Szõkefalvi-Nagy Erzsébet „az
írott kulturális örökség megõrzésé-
nek” felelõsségérõl, annak tudato-
sításáról beszélt. Németországban
a weimari könyvtártûz évforduló-
ján, 2005. szeptember 2-án „Le-
sezeichen” emléknapot tartottak,
mellyel az „õrzõk” a múlandó
könyvekre, védendõ könyvtárakra
akarták felhívni a figyelmet.

Az európai gyakorlatról beszél-
ve több dolgot emelt ki: Németor-
szágban a katasztrófavédelemhez
tartozik a könyvtárak, levéltárak
védelme is, a könyvtárosok, állo-
mányvédelemmel foglalkozók a
használatért felelõs régi könyves

kollégával együtt fogalmazzák meg a védelem
feladatait és súlyozásukat. A könyvtári bevéte-
lek bizonyos százalékát állományvédelemre kell
fordítani, valamint állományvédelmi fórum is
mûködik az interneten. A régi könyvek mikro-
filmezése elõrehaladott, tartalomszolgáltatás
mûködik és feladat az eredeti megóvása. Hol-
landiában 2017-re végeznek a teljes nemzeti
anyag digitalizálásával, oly módon, hogy a tel-
jes írott örökségbõl egy példányt papírformában
rendbehoznak, éves ütemezésben digitalizálják,
majd védett helyen elzárják. Mindkét országban
léteznek állományvédelmi felelõsök, akik ható-
ságként mondanak szakértõi véleményt az állo-
mányok õrzésérõl.

Kastaly Beatrix a tömeges savtalanításról
beszélt a kongresszuson elhangzottak és a ma-
gyar tapasztalatok tükrében. Elõször ismertette
az 1860 után gyártott papíranyag savasodási
folyamatát, tulajdonságait, illetve a dokumentu-
mok megmentési lehetõségeit. Az egyik megõr-
zési forma, ha a savas papírra készült dokumen-
tumokat mikrofilmre veszik, azt digitalizálják,
az eredeti formát pedig megfelelõ tároló eszköz-
ben tartva „kivonják a forgalomból”. A másik
lehetõség, ha a papírt savtalanítják. A 150 év
alatt keletkezett nagy számú savas dokumentum-
nak legfõképpen az ún. tömeges papírsavtalaní-
tási eljárás felel meg, mellyel a köteteket a kötés
szétszedése nélkül, egyszerre nagyobb mennyi-
ségben kezelik. Európában ezt az eljárást nagy-
jából húsz éve alkalmazzák, a savtalanító állo-
mások számát nézve Németország jár az élen,
ahol négy, a Neschen-cég által felállított és
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mûködtetett ArchivCenter van. Ezekben nagy
kapacitással végzik a savtalanítást, és erre a cél-
ra a tartományi, illetve szövetségi költségvetés
biztosít a levéltáraknak megfelelõ összeget. Lip-
csében két magánvállalkozás végzi a könyvtárak
számára a kötetek savtalanítását. A konferencia
után az egyik intézményt (Preservation Academy)
meg is látogatták: háromóránként ötven átlagos
méretû kötetet kezelnek. A konferencián elhang-
zott, hogy Lengyelországban 1999 óta a könyv-
tárak és levéltárak hat kis méretû savtalanító be-
rendezést vásároltak négy minisztérium közös fi-
nanszírozásának segítségével.

2002-ben az OSZK és a Magyar Országos
Levéltár közösen tájékozódott külföldi cégeknél
a tömeges savtalanítási eljárásról. 2003-ban fel-
mérést készítettek, melyben 52 könyvtár vett
részt. Az állományvédelemmel és savtalanítás-
sal kapcsolatos válaszok segítségével feltérké-
pezték a könyvtárak savtalanítandó állományát,
illetve az erre fordítható összeg mértékét is.
Napjainkban pedig zajlik egy levéltári kísérleti
program, melynek célja a savas iratanyag töme-
ges savtalanításának modellezése. Kastaly Beat-
rix tanácsadóként részt vesz ebben a program-
ban, s ezzel közvetlenül hasznosítható tapaszta-
latokat szerez a savtalanítás könyvtári megvaló-
sításához is.

A lipcsei konferenciáról való beszámolót
Dippold Péter zárta, aki a nemzeti stratégiákról
szólt. Európában egységben szemlélik a kulturá-
lis örökségeket, nem egy dokumentumtípusra
koncentrálnak: a kulturális értékbe ugyanúgy
beletartozik a könyv, mint a film, a média stb.
Több intézmény összefogását feltételezik az ügy
érdekében, és nem intézményeket, hanem tevé-
kenységet támogatnak. Közös koncepcióban je-
lentkezik a hagyományos dokumentum megõr-
zése és a digitalizálás.

Mi szükséges feltétlenül a nemzeti stratégia
kialakításához? A legfontosabb, hogy a jogsza-
bályi háttér rendezett legyen, többek között a
kulturális örökség védelmérõl szóló rendeletek,
de ilyen a kötelespéldány-rendeletek megváltoz-
tatása is. Lengyelországban például rendelet szab-
ja meg, hogy nem lehet savas papírra írni meg-
õrzendõ dokumentumokat. A második a szerve-
zeti-intézményi keretek megléte, megteremtése,
ilyen lehet a nemzeti kulturális minisztérium és
ilyen Észtországban a digitális tanács, mely sok-
színû intézményekbõl áll. A harmadik a nyil-
vántartások, adatbázisok, központi katalógusok
létrehozása, ugyanis tudnunk kell, hogy mit aka-
runk megõrizni, milyen állapotban vannak a ka-
talógusban szereplõ állományok. Az állomány-
védelmi programoknál beszámolt a lengyel és a
holland projektekrõl. Az OSZK gyakorlatára tér-
ve elmondta, hogy a 2005 és 2008 közötti stra-
tégia része az állományvédelmi stratégia, mely-
be a megelõzõ állományvédelem, a raktározás, a
kötészet fejlesztése, a helyreállító állományvé-
delem ugyanúgy beletartozik, mint a nem hagyo-
mányos hordozón meglévõk védelme. Az OSZK-
ban különféle osztályokból összeállított bizottság,
ún. állományvédelmi tanács is mûködik.

A délelõtti programot Rácz Ágnes (OSZK)
zárta, aki A muzeális könyvtári dokumentumok
kezelése és központi nyilvántartása témában tar-
tott mindenki számára érdekfeszítõ elõadást.
Részletesen bemutatta a 22/2005. (VII. 18.)
NKÖM rendeletet, felhívta a figyelmet a rende-
letben szereplõ újdonságokra.

Kitért a rendeletben csak említés szintjén
meglévõ helyi szabályzat kérdésére (3. § [2]
bek.). A szabályzatnak tartalmaznia kell, hogy
milyen típusú dokumentumok muzeálisak, azo-
kat melyik gyûjteményben õrzik. Az állomány-
ba vételre vonatkozó speciális szabályokat, a
muzeálissá minõsítés folyamatát, a helyi nyil-
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vántartás mikéntjét, a tárolás/raktározás követel-
ményeit, az állományvédelmet, az állományel-
lenõrzést is részletesen fel kell tüntetni. A muze-
ális dokumentumok használatba adásának sza-
bályait, az azokat kezelõ személyzet jogait és
kötelességeit, a hozzáférésre jogosító munkakört,
a hozzáférés rendjét is meg kell határozni, vala-
mint fel kell tüntetni a muzeális dokumentum
bejelentési kötelezettségének teljesítési módját is.
A szabályzatnak összhangban kell lennie az adott
könyvtár gyûjtõköri, könyvtárhasználati és fel-
dolgozási (katalogizálási) szabályzatával.

A központi nyilvántartással kapcsolatosan
elemezte az OSZK szerepét. A bejelentési köte-
lezettségnél kiemelte az idõhatárokat és a doku-
mentumtípusokat. Felvetette, hogy nincs eldönt-
ve, mi legyen a kéziratok nyilvántartásával. A
központi nyilvántartás kiépítésével kapcsolatos
szervezõmunka, az érintett könyvtárak feltérké-
pezése, az elektronikus úton jelenteni képes
könyvtárak rekordjainak kezelése (betöltése), il-
letve az ûrlapos bejelentõk fogadása az OSZK
feladata. Szólt a MOKKA-R adatbázis tovább-
fejlesztésérõl is. Megemlítette a kapcsolattartó
személyeket, akik az OSZK részérõl: Stemler
Ágnes és Perger Péter, a MOKKA-R részérõl:
Keveházi Katalin és Hegyi Ádám.

Ebéd után Szõkefalvi-Nagy Erzsébet A muze-
ális kötetek õrzése, szolgáltatása és állományvé-
delme a Somogyi-könyvtárban címmel házi ve-
zetést tartott a résztvevõknek, ahol bemutatta a
napi gyakorlatot. A raktározási körülményeken
kívül a kötészeti és restaurálási mûhelyben vég-
zett példamutató munkákkal is megismerkedhet-
tünk.

A délutáni program keretén belül a megjelen-
tek a könyvtárak muzeális dokumentumainak
õrzése, szolgáltatása, a gyûjtemény elhelyezése,
valamint állományvédelme témákról beszélget-
tek Villám Judit (Országgyûlési Könyvtár) veze-
tésével. A résztvevõk a közmûvelõdési könyvtá-
rak, a szakkönyvtárak, a mûemlékkönyvtárak, az
egyházi könyvtárak képviselõi voltak.

A következõ kérdések merültek fel: Hol õriz-
zük, kik és hogyan kezelik/szolgáltatják a muze-
ális köteteket? Milyenek a raktári, tárolási kö-
rülmények, milyen gyakran végeznek állapotfel-
mérést a könyvtárakban? Hogyan van kialakítva
az olvasói tér, szabad-e „felülbírálnunk” az ol-
vasói muzeális kéréseket? Van-e értelme kame-
rával figyelni az értékes kötetek olvasóit? Mely

könyvtárban, milyen feltételekkel kutathat az
olvasó? A reprodukciós szolgáltatás engedélye-
zett-e és hogyan, milyen áron? A köttetést, res-
taurálást milyen gyakran végzik ezen az állomá-
nyon? Melyik könyvtár költségvetésében szere-
pel állományvédelemre elõirányzott összeg?
Hogyan segítenek a pályázatok a restaurálásban?

Sokan elmondták napi gyakorlatukat, felve-
tették problémáikat. Bizonyos minták követen-
dõnek tûntek, mások nem arattak tetszést. Ab-
ban egyetértett mindenki, hogy az õrzés, szol-
gáltatás, állományvédelem, digitalizálás szorosan
összefügg, és szinte nincs olyan könyvtár, ahol
ideálisnak lenne mondható mindegyik összete-
võ. Korreferátumok is elhangzottak, Szivi
Józsefné beszámolt arról, hogy a Corvinus Egye-
tem Központi Könyvtárának új épületében ho-
gyan lesznek a muzeális kötetek elhelyezve és
hogyan szolgáltatják majd azokat. Dippold Péter
a digitalizálási stratégiáról, Káldos János a digi-
talizálás fõ kérdéseirõl tartott rövid elõadást
közkívánatra. Felvetõdött még a néhol már meg-
valósított ún. könyv-örökbefogadás. Beszámolót
hallhattunk a megvalósítás formájáról, haszná-
ról, valamint arról, hogy a befolyt összeget régi
könyvek helyrehozatalára lehet fordítani.

A résztvevõk körében egyöntetû volt a véle-
mény, hogy nagyon hasznos ilyen szakmai na-
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pot szervezni, ahol az egyes könyvtárakban fel-
merülõ problémákat meg lehet beszélni, egymás-
tól tanácsot lehet kérni. Hasznos volt az is, hogy
a hasonló munkakörben dolgozók megismerhet-
ték egymást, így ezután közvetlenül is megke-
reshetik kérdéseikkel kollégáikat. Felvetõdött az
az igény is, hogy jó lenne, ha valamely intéz-
mény vagy szakmai szervezet létrehozna egy régi
könyves levelezõlistát, hogy egymást tudjuk tá-
jékoztatni, segíteni, illetve meg tudjuk vitatni a
felmerülõ kérdéseket.

Villám Judit

Balassagyarmatra szólt
a meghívó
Immár harmadik alkalommal hívta – március 24-
ére – konferenciára a könyvtárosokat a Madách
Imre Városi Könyvtár. A kétnapos találkozónak
Közkönyvtárak a XXI. században volt a címe, de
a szakkönyvtárosok sem unatkozhattak, hiszen
szó volt többek között információs társadalom-
ról, stratégiai tervezésrõl, etikai kódexrõl.

A könyvtár 1989-ben nyitotta meg kapuit,
Reimholz Péter tervei szerint épült. Nagyon ba-
rátságos, vörös téglás, ívekkel, kupolával, kiszö-
gellésekkel teli épület, belül is tégla és fa, öröm
ide belépni…

Piatrik Valéria, a konferencia szervezõje kö-
szöntötte a szép számban megjelent kollégákat,
majd átadta a szót Lombos István polgármester-
nek. A köszöntõ szavakból kiviláglott, hogy
Balassagyarmat önkormányzata és maga a pol-
gármester elkötelezett híve a kultúrának, és ba-
rátja, segítõje, jó fenntartója a könyvtárnak.
Balassagyarmat történetérõl elmondta, hogy való-
színûleg már a kelták is lakták ezt a vidéket. Az
Ipolyon való átkelésre alkalmassága miatt a terület
forgalmi csomópontnak számított, és így a meden-
ce központja lett. Az idõk folyamán feldúlták a
tatárok és a törökök, de mindig talpra tudott állni.
A trianoni béke vetett véget a fejlõdésének – bátor
polgárai ugyan kiûzték a megszálló cseh csapato-
kat, s ezzel kiérdemelték a Civitas Fortissima, azaz
a legbátrabb város címet –, csak a hatvanas évek
második felében, az új gazdasági mechanizmus
idején került ismét felszálló ágba. Ma Nógrád
megye nyugati részének a központja.

Az elsõ elõadás Az információs társadalom a
mai Magyarországon címmel hangzott el Mol-
nár Szilárd igazgatótól (Információs Társadalom-
és Trendkutató Központ). Az intézet 1998-ban
jött létre, hogy az információs társadalom kuta-
tói hátterét adja. Az elõadó elmondta, hogy az
eddigi, dinamikusnak látszó fejlõdés megtorpant.
További fejlõdés tapasztalható az iskolások, a
vállalkozók és a gyerekes családok körében, vi-
szont a kistelepülések felzárkózása nagyon las-
sú, és nagyon rossz a helyzet a nyugdíjasok és a
romák körében. Sokáig úgy tûnt, hogy anyagi
okai vannak a lemaradásnak, de sokkal jelentõ-
sebbek a kulturális gátak, azaz az érdektelenség,
a motiváció hiánya. A kistelepüléseken sorra tûn-
nek el a közösségi helyek, ahol az emberek ins-
pirálhatnák egymást. Ennek ellensúlyozására
beindulóban van az IT mentori szolgáltatás. Az
IT mentor szociális munkás és informatikus egy-
szerre, aki ismeri a helybelieket, tud rájuk hatni,
és a segítségükre tud lenni olyan hivatali ügyek-
ben, amelyeket az interneten keresztül is el lehet
intézni – ehhez például elektronikus aláírást fog-
nak kapni. (Akit ez a téma bõvebben is érdekel,
látogasson el a http://www.it-mentor.hu vagy a
http://www.telefalu.hu honlapra.)

Molnár Szilárd, az Információs Társadalom-
és Trendkutató Központ igazgatója
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Mélyül a digitális megosztottság. Megtudhat-
tuk, hogy a magyar átlagos internetezõ négy éve
használja a hálót. A széles sávú internet haszná-
lata viszont EU-s összehasonlításban is kiemel-
kedõ. A felmérések szerint a legtöbben könyv-
tárban, teleházban, internetkávézóban használják
a világhálót. Az is kiderült, hogy téves az az
állítás, miszerint az internetezõk társadalmi élete
beszûkül, éppen ellenkezõleg: több kapcsolatot
teremtenek a hálón keresztül, amelyekbõl sze-
mélyes ismeretség is alakulhat. A kis posták
bezárásával kapcsolatban Molnár Szilárd angliai
és írországi példákra utalt, ahol szintén foglal-
koztak a gondolattal, de ott elõször csak próba-
képpen zártak be egyet-kettõt. Meglepõdve ta-
pasztalták, hogy a közösségi terek megszûntével
a közösségi ethosz, a közösségi érzés villám-
gyorsan elpárolgott, és az eredeti állapot vissza-
állítása után csak nagy sokára rendezõdtek vissza
az érzelmek. Szerencsére van Magyarországon
jó példa is, ilyen Csákberény, ahol az egész fa-
luban kiépítették a wifihálózatot, és elektronikus
közigazgatás van. A közháló fejlesztésének kon-
cepciója szerint bõvíteni kell a nyilvános, a
közösségi hozzáférési pontokat, ezek pedig a
legjobb helyen könyvtárakban, teleházakban

vannak, ahol tanfolyamokat tarthatnak, támogat-
hatják, segíthetik a rászorulókat. Ma még öt és
fél millió felnõttet nem ér el az internet Magya-
rországon!

Pallósiné Toldi Márta, a szombathelyi Ber-
zsenyi Dániel Könyvtár igazgatója azzal a riasz-
tó mondattal kezdte Megnövekedett igények és
feladatok a közkönyvtárakkal szemben címû elõ-
adását, hogy sok diáktól hallotta már: az oktatók
azt állították, hogy a friss irodalom 95 százaléka
megtalálható az interneten. Az állításban van
igazság – folytatta az elõadó –, de ahhoz rendel-
kezni kell belépési jogosultságokkal a különbö-
zõ teljes szövegû adatbázisokhoz. Emlékeztetett
továbbá a hét másodperces szabályra, amely sze-
rint ha valaki hét másodpercen belül nem találja
meg az információt a keresett honlapon, tovább-
lapoz. Hogy lehet így tudást szerezni? Milyen
mélységû tudást lehet így szerezni? Az igazga-
tónõ szerint a versenyképes könyvtárnak segíte-
nie kell az élethosszig tartó tanulást, kulturális
központnak kell lennie, széles körû médiakínálat
mellett információs központként kell üzemelnie,
a szocializáció és a társadalmi integráció intéz-
ményének kell lennie, térségi, nemzeti és világ-
méretû funkcionális rendszerek tagjává kell
emelkednie. Röviden, a könyvtárnak a köz javát
kell szolgálnia, tehát használói közül nem zárha-
tó ki senki, mégis leginkább a középrétegekre
kell építenie, mert belõlük áll a könyvtárhaszná-
lók zöme.

Stratégiai gondolkodás és tervezés a Zala
megyei könyvtárakban címmel tartott szenvedé-
lyes elõadást Kiss Gábor, a zalaegerszegi Deák
Ferenc Megyei Könyvtár igazgatója. Az igen jó
elõadói stílusnak köszönhetõen ízes képet kap-
tunk a Zala megyei könyvtári élet szépségeirõl
és buktatóiról. Felhívta a figyelmet – és én jó
szívvel továbbadom – a könyvtáruk által össze-
állított Nevezetes zalaiak címû életrajzi lexikon-
ra, amely a http://www.dfmk.hu/zalaiak honla-
pon érhetõ el.

A vidéki kultúra fejlesztését szolgáló Közkincs
program címmel Bódi Györgyné, a salgótarjáni
Balassi Bálint Megyei Könyvtár igazgatója az
Észak-magyarországi Közkincs Bizottság meg-
alakulásáról és munkájáról beszélt. A Közkincs
program keretében települések, régiók könyvtá-
rai, közmûvelõdési intézményei pályázhatnak,
hogy segítséget kérjenek közkulturális feladata-
ik ellátásához, bõvítéséhez.

Civitas Fortissima – Párkányi Raab Péter alkotása
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A konferencia utolsó elõadója Hangodi Ág-
nes (a Könyvtári Intézet munkatársa és tõsgyö-
keres balassagyarmati) – aki egyben a szakmai
nap levezetõ elnöke is volt – mint a magyar
könyvtárosság etikai kódexének kidolgozására
alakított munkabizottság titkára lépett a mikro-
fon mögé. A bizottság összetételérõl és a kódex
megalkotásának lépéseirõl számolt be a hallga-
tóságnak.

A szakmai program után városnézés, a Palóc
Múzeum, illetve a Helytörténeti Gyûjtemény
megtekintése következett. Sétánk során megcso-
dálhattuk Párkányi Raab Péter szobrászmûvész
Civitas Fortissima-emlékmûvét.  Vendéglátóink
megmutatták a könyvtár régi épületét is – ma
Városi Képtár, Szabó Vladimir festõ, grafikus
állandó kiállítása látható itt –, amely kúria jelle-
gû épület, Munk Dezsõ tervei alapján épült 1913-
ban. Este a szécsényi Palóc Néptáncegyüttes
kápráztatta el a jelenlevõket virtuóz tánctudásá-
val. Szombaton szakmai kirándulásra indultunk
Szklabonyára, Mikszáth Kálmán szülõfalujába.
A gyerekkori házát most újították fel (januárban
volt az átadó ünnepség), és szép kiállítás nyílt
benne Mikszáth életútjáról és a palócokkal való
kapcsolatáról. Értõ és lelkes kalauzolásban volt

részünk, mindnyájan nagyon élveztük. A kirán-
dulás második állomása Alsósztregova volt,
Madách Imre nyomában jártunk. A kastély 1964
óta múzeum, itt vannak kiállítva Zichy Mihály-
nak, Kass Jánosnak és Nagy Zoltánnak Az em-
ber tragédiájához készített illusztrációi is. Ma-
dách síremléke 1936 óta a kastély parkjában, a
domboldalban van, fölötte Riegel Alajos monu-
mentális Ádám-szobrával.

Vendéglátóink mindent megtettek, hogy jól
érezzük magunkat ezen a két szép, napsütéses, kicsit
hûvös tavaszi napon. Azt hiszem, mindannyiunk
nevében mondhatom: köszönöm szépen!

Benczekovits Beatrix

„Szellemtágító”
irodalmi konferencia
könyvtárosoknak
A Pest Megyei Könyvtár 2006. április 12-én tíz
órára a Gödöllõi Városi Könyvtár és Informáci-
ós Központba hívta a könyvtárosokat. S õk jöt-
tek, még messze földrõl is: Gyõrbõl, Sopronból,
Debrecenbõl, de legtöbben azért mégis Pest
megye könyvtáraiból. Biczák Péter megyei
könyvtárigazgató beköszöntõjében arra hívta fel
a hallgatóság figyelmét, hogy ne a megszokott
szakmai képzésre készítsék elõ fülüket és agyu-
kat, hanem nyitott és teljes lélekkel forduljanak
néhány órára az irodalom felé.

A „Szellemtágító” címen meghirdetett rendez-
vény alcíme ugyanis ez volt: irodalmi konferen-
cia. A könyvtáros számára a szépirodalom is napi
munkájának része, de inkább csak felületesen
érintkezik az irodalmi mûvekkel: vásárol, tájé-
koztat, rendszerez. Az irodalomra mint mûalko-
tásra, a világ mûvészi megismerésének forrására
már nincs ideje figyelni. A sok informatikával,
vezetéstechnikával, szolgáltatástervezéssel, minõ-
ségbiztosítással, Európai Unióval, pályázatírás-
sal és kistérségi ellátással kapcsolatos tovább-
képzés után most néhány órára csak a költészet-
tel foglalkozhattunk.

Mindkét elõadó, Szõke György (Miskolci
Egyetem BTK Irodalomtudományi Doktori Is-
kola) és Ferencz Gyõzõ (ELTE BTK Angol-
Amerikai Intézete) irodalomtörténeti munkássá-
ga mellett egyetemen is tanítja az irodalmat.
Konferenciánk céljai között szerepelt, hogy meg-
ismertessük az õ személyüket, munkásságukat,

Ádám – Riegel Alajos alkotása
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valamint bemutassuk
az utóbbi tíz eszten-
dõ József Attila- és
Radnóti Miklós-kuta-
tásainak összefoglaló
eredményeit.

Szõke György,
mint mondta, tizenkét
éves kora óta foglal-
kozik József Attila
verseivel, életével. A Magad emésztõ címû vers
volt az, amely nagy hatásával elindította, hogy
orosz szakosként a magyar szakot is elvégezze
az ELTE-n. Mint József Attila-kutató késõbb
pszihológusként doktorált. Mai napig is izgatja
az a kérdés, hogy milyen gyermekkori traumák
határozták meg a költõ késõbbi sorsát. Három
neuralgikus pontot talált: az anya, a halál és az
evés. Mostani egyórás elõadásában konkrét Jó-
zsef Attila-versek és költõi képek elemzésével
mutatta be József Attila versteremtõ gondolko-
dását és a költõi képeire alapvetõen jellemzõ sû-
rítést. Bizonyította, hogy József Attila verseit na-
gyon jól meg lehet különböztetni a skizofrén
költõkétõl, bár költészetének és sorsának alaku-
lását betegsége is erõsen befolyásolta. A pontos
kórisme ma is bizonytalan. Mindezt remekül
ötvözött pszichológiai, azon belül is psziho-
analitikusi és tudós biográfusi szemlélettel. Már
a rendszerváltozás elõtt elkezdõdött a költõrõl
való kép árnyalódása, elsõsorban Németh G.
Bélának köszönhetõen, aki mintegy rehabilitálta
a kései verseket. A rendszerváltás után egyfajta
ellenreakció történt: az ún. munkásverseit egy-
szerûen nemlétezõnek tekintették. Megint el kell
telnie majd egy kis idõnek, amíg a dolgok a
helyükre kerülnek. Keveset említik például Jó-
zsef Attila istenes verseit, pedig korai és kései
költészetében egyaránt bukkanhatunk ilyenekre.
Mi most részletes elemzést kaptunk Szõke
Györgytõl József Attila nem egyértelmû vallási
hovatartozásáról és vitáiról, amelyeket elsõsorban
hitrõl, az eredendõ bûnrõl folytatott kései barátjá-
val, Barta Istvánnal.

A 2006-ban immár ötödször átadott Palládi-
um-díj különdíját kapta Ferencz Gyõzõ Radnóti
Miklós élete és költészete címû munkája. S ami-
lyen példátlanul – példásan – alapos mû Ferenczi
Gyõzõ monográfiája, olyan elõadást is kaptunk
tõle Radnóti Miklós mûvészetérõl, gondolkodá-
sáról, életérõl. A két elõadás közös nevezõje a

szokásosnál erõteljesebben használt lélektani ma-
gyarázatok.

Radnóti Miklós egész költészetére rávetül
erõszakos halálának sötét fénye. Költészete el-
választhatatlanul eggyé vált halálával. Ez súlyos
mûvészetfilozófiai kérdéseket vet fel. Meg le-
het-e esztétikai kategóriákkal ítélni azokat a ver-
seket, amelyek valóságos, fizikai és lelki szen-
vedéseirõl és végül haláláról szólnak? Érvénye-
sek-e ezek a kategóriák, mit lehet segítségükkel
elmondani a versekrõl? Radnóti eszmélkedésé-
tõl kezdve olyan légkörben élt, amelyben na-
ponta szembesülnie kellett a közbeszédbõl és a
sajtóból áradó megbélyegzõ, kirekesztõ, uszító,
antiszemita megnyilvánulásokkal, amelyeket
akkor is kénytelen volt magára vonatkoztatni, ha
nem volt zsidó tudata. Hatályos törvények kor-
látozták a tanuláshoz való jogát, egyetemi évei
alatt a szegedi zsidóverések potenciális áldozata
volt, diplomával a kezében ugyancsak hatályos
törvények korlátozták a munkához való jogát.
Eközben magyarnak vallotta magát, s életében
mindent annak a törekvésének rendelt alá, hogy
magyar költõ legyen. Számos költõtársa oszto-
zott vele ebben problémában. Õk is pontosan
ugyanezeket a hátrányokat szenvedték el, de a
fenyegetettséget mégsem engedték be költésze-
tükbe olyan fokig, mint Radnóti. Vajon Nagy
Zoltán, Füst Milán, Szép Ernõ, Fenyõ László,
Zelk Zoltán, Vas István, Hajnal Anna, Forgács
Antal vagy az ugyancsak Borban fogva tartott és
ott elpusztult költõ, Lukács László miért nem
artikulálta hasonló intenzitással a növekvõ ve-
szélyt, amelyet napról napra átélt? Nem a tehet-
ségükön múlott: az irányultságukon.

A válaszhoz hozzásegít Radnóti életrajzának
jól ismert eleme: korai árvasága. Radnóti költé-

szetének vallo-
másos vonását
tehát az magya-
rázza, hogy élete
elsõ nagy trau-
máját, apja halá-
lának átélését,
majd anyja és
ikertestvére ha-
lálhírét irodalmi
alkotásaiban kí-
vánta feldolgoz-
ni. A feldolgozás
során aztán maga
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az irodalmi alkotás lett létezésének indoka és
célja. Ez magyarázza meg azt is, amint azt Vas
István megjegyezte, hogy miért volt Radnótinak
a költészet „mindenek fölött való”. Költõvé éré-
sének folyamatát végigkíséri az a kísérletsoro-
zat, hogy kiírja magából a fájdalmat és túljusson
szülei halálának sokkoló élményén.

Radnóti költészete akkor teljesedett ki, ami-
kor mintegy másfél évtizedes küzdelemben si-
került feldolgoznia traumáját. Ekkorra azonban
a születéséhez kapcsolódó és identitásépítését sú-
lyosan megzavaró halálélmény egy másfajta ha-
láltudatnak adta át helyét: a kor politikai-törté-
nelmi viszonyaiból fakadó haláltudatnak. Hogy
Radnóti másoknál fogékonyabb volt a háború kö-
zeledésének jeleire és a fasizálódó ország uszító
légkörébõl áradó halálfenyegetésre, az gyerekkori
traumájából is következik. Ezért történt, hogy mire
gyerekkori traumáját lassan feldolgozta, költésze-
tét immár saját halálának elkerülhetetlen tudata
hatotta át. Meredek út címû kötetében tetten érhe-
tõ, ahogyan a kétféle halál váltja egymást. Ez a
másik haláltudat, amelyre tehát gyerekkori traumá-
jának bátor feldolgozása tette oly fogékonnyá, szó-
lal meg kései verseiben a nagy költészet erejével.

Ferencz Gyõzõ gödöllõi elõadását is – csak-
úgy, mint a monográfiát – áthatotta Radnóti iránti
szeretete. A gazdag képanyaggal (fotók, doku-
mentumok, kéziratok) és sok Radnóti-verssorral
kísért elõadásának titkos fõhõse azonban maga a
költészet volt.

Egy kis frissítõ szünet után következett a
Bourdon trió és Szabó András elõadó, irodalom-
történész és könyvtáros, akik mûsorukkal meg-
idézték a régi énekmondók világát. „Az ember
ki legbelül zenétlen, s nem hat rá édes hangok
egyezése, az kész az árulásra, taktikára. Szelle-

me tompa mint az éjszaka, érzelme komor mint
Erebus, meg ne bízz benne, hallgass a zenére.”
(Shakespeare)

S bár kora délután volt, jólesõen és ellazulva
élveztük a reneszánsz zene és irodalom gyöngy-
szemeit.  Zene és irodalom a régmúlt századok-
ban különösen elválaszthatatlan egységet alko-
tott. A vers dallammal együtt létezett akkor, de
az igényesen megírt szöveg erõt adott önmagá-
ban is. A középkor és a reneszánsz magyar és
európai zenéje és irodalma jelent meg az együt-
tes közvetítésében, felvidítva és  pihentetve
szellemünket, lelkünket.

Kovács Csilla

A nagy könyv játék véget ért ugyan,
és hozzá hasonló, nagyszabású program-
sorozatot egyelõre nem terveznek, az
MTV azonban a nyár folyamán újra le-
vetíti a regények csatája tizennégy ré-
szét, õsztõl pedig újabb egyperces könyv-
ajánlókkal jelentkezik. Szándékukban áll
tévéfilm, tévésorozat vagy rajzfilm ké-
szítése is a száz legjobban szerepelt
magyar regény szerzõjének valamely
mûvébõl.

A játék honlapja is folyamatosan üze-
mel, tudósít az aktuális könyves esemé-
nyekrõl.

Talán arra is akad majd lehetõség,
hogy a Nemzeti Kulturális Alap támo-
gassa a könyvtárak törekvéseit a szeren-
csésen (és sok erõfeszítés nyomán)
megnövekedett olvasói érdeklõdés élet-
ben tartására…


