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Kodolányi napok
a Kodolányi könyvtárában

A könyvtáros szakma igen gazdag programaján-
lattal jelentkezett a tavaszi hónapokban. Szinte
fel se lehet sorolni, hogy hány helyszínen, mennyi
könyvtár vagy intézmény szervezett elõadást,
konferenciát, kiállítást, szakmai napot Budapest-
tõl Szombathelyig, Kaposvártól, Miskolcig. A
szervezõk között közkönyvtárak, egyetemek,
fõiskolák, és egyéb szervezetek voltak. Ugyan-
ekkor zajlott az Informatikai és Könyvtári Szö-
vetség (IKSZ) és a Magyar Könyvtárosok Egye-
sülete (MKE) szokásos éves küldöttközgyûlése
szintén szakmai elõadásokkal, és még nem is
említettem a Könyvfesztivál háromnapos program-
sorozatát. A választék szinte zavarba ejtõ volt, csak
az a baj, hogy nem lehet egyszerre mindenhova
eljutni, pláne, ha túl sûrûre sikerül a szervezés.

A Kodolányi János Fõiskola Könyvtárát se
kerülte el a tavaszi „rendezvényáradat”, ezek
közül szeretnék néhányról beszámolni.

Könyvtárunk 2005-ben Európai Dokumentá-
ciós Központ címet kapott (korábban Európai
Tanulmányi Központként mûködött). Az Euró-
pai Unió Bizottsága Európai tavasz címmel fel-
hívást adott ki rendezvények, vitafórumok szer-
vezésére elsõsorban középiskolák részére márci-
us 21. és május 9. között. Az akció célja az volt,
hogy felkeltsék a fiatal generáció érdeklõdését
az Európai Unió szervezeteinek megismerésére,
azokra a lehetõségekre, amelyeket a közös Euró-
pa nyújthat számukra.

A Kodolányi János Fõiskola Könyvtára kö-
zös vetélkedõt szervezett a Kodolányi János Kö-
zépiskolával. A választást az is indokolta, hogy
ebben a középiskolában európai uniós fakultáció
keretében ismerkednek az unióval a diákok.

Több szempontból is érdekes volt a verseny.
Részben azért, mert a fõiskolásokkal ellentétben
a középiskolások – még a 9-10. osztályosok is –
mozgósíthatók voltak a játékra, érdekes volt az
is, hogy a különbözõ korosztályok felkészültsé-
ge mennyiben eltérõ, illetve hasonló. A pedagó-
gusok is lelkesen vettek részt a rendezvényen.

A kérdéseket a fõiskolai könyvtár egyik mun-
katársa állította össze, konzultálva a középiskola
európai uniós ismereteket tanító tanárával. Mi-
vel több mint ötven diák jelentkezett, két ver-
seny zajlott le egymás után, korosztályok szerin-
ti csapatokkal. A kérdések változatosak, szóra-
koztatók és játékosak voltak. Remek ötlet volt
egy-egy ország jellemzõ ismertetõjegyeinek
összeválogatása, vagy az újonnan csatlakozók
himnuszainak felismerése.

Azt hiszem, mindnyájan jól szórakoztunk és
tanultunk: a játékosok, a szurkoló osztálytársak,

a zsûri, a játékvezetõk és mi, a házigazdák. Ennek
a vetélkedõnek csak nyertesei voltak, mindenki
kapott oklevelet, könyveket, kisebb-nagyobb
ajándéktárgyat. A gyõztes csapatok egy európai
uniós tortát kaptak, amelyet térkép és a tagor-
szágok zászlói díszítettek.

Számunkra a legfõbb tanulság az volt, hogy
két intézmény összefogásával lehet tartalmas, a
diákoknak is vonzó programot szervezni.
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Május 8–9-én szerveztük a már hagyományos
könyvtári konferenciát. Az elsõ nap témája a
könyvtári teljesítmény mérése volt. Ehhez kap-
csolódtak a második napi elõadások is a könyv-
tári menedzsment kérdéseirõl. A konferencia
anyaga a könyvtár honlapján megtalálható:
www.kodolanyi.hu/lib.

A következõ nagy esemény a Könyvtári Inté-
zet munkatársainak látogatása volt május 15-
én, melynek célja a könyvtár megismerésén túl
a minõségbiztosítás tanulmányozása volt. Ez a
megtisztelõ érdeklõdés igazi kihívást jelentett
számunkra. Mit tudunk mi mondani errõl a té-
máról azoknak a szakembereknek, akik 2003-
ban kidolgozták a Teljesítménymutatók a magyar
könyvtári rendszerben címû anyagot?! Ráadásul
a Könyvtári Intézet honlapján szinte hetente je-
lennek meg olyan tanulmányok, amelyek a napi
munkához nélkülözhetetlenek, és akkor ezek a
munkatársak hozzánk jönnek tapasztalatcserére?

Mit lehet ilyenkor tenni? Elõször is jólesõ
büszkeséggel sürgõsen tudattuk a fõiskola veze-
tõségével, hogy a látogatás nemcsak a könyvtár-
nak szól, és felkértük õket a vendégek üdvözlé-
sére. A fõiskola rektora és a tudományos
rektorhelyettese beszámolt az alapítványi fõis-
kola mûködésérõl, jelenlegi helyzetérõl és a fel-
sõoktatást érintõ folyamatos megújulásról. A
minõségbiztosítás területén igen intenzív mun-
kát folytat a fõiskola, 2003-ban Fejér Megyei
Minõségi Díjat, 2004-ben Iias Shiba-díjat nyert.
(A pályázati anyagokban a könyvtárhálózat ada-
tai is szerepelnek.)

A szakmai program a könyvtár történetének
ismertetésével, a gyûjtõkör, az állomány kialakí-

tásának, a munka szervezésének kérdéseivel,
budapesti és siófoki fiókkönyvtári hálózatával,
számítógépes rendszerével, a könyvtári honlap
bemutatásával és még egyéb kérdésekkel folyta-
tódott. A könyvtár meghatározó szerepet tölt be
a fõiskola életében és szervezetében. Ehhez az
elmúlt több mint tíz évben nagyon sokat kellett
dolgozni, hiszen mindnyájan tudjuk, hogy a
könyvtári munka nincs mindig reflektorfényben,
és igazán csak akkor hiányzik egy könyvtár, ha
véletlenül zárva van.

Délután a székesfehérvári Püspöki Könyv-
tárat és Levéltárat látogatták meg a kollégák.
A gyönyörû püspöki palota igen gazdag õs-
nyomtatvány-gyûjteménnyel és levéltári ritka-
ságokkal rendelkezik. Sajnos nincs olyan dí-
szes könyvtárterme, mint a híres mûemlék
könyvtáraknak, viszont levéltáros kalauzunk
szakértelmét és hozzáértését bármely könyv-
táros megirigyelhetné.

A 44 ezer kötetes könyvtár rendkívül gazdag
és felfedezetlen, leginkább õsnyomtatványairól
híres – bár található itt négy kódex is, köztük a
XIV. századi Arisztotelész-kódex. Vidéken eb-
ben a könyvtárban van a legtöbb õsnyomtatvány,
502, Magyarországon összesen 7100 ilyen könyv-
ritkaságot õriznek. A könyvtár 166 mûvet szám-
láló régi magyar gyûjteményének legértékesebb
kincse Balassi Bálint Istenes énekeinek 1665-ös
kassai kiadása.

Igaz, hogy a napi könyvtári munkák mellett a
sok színvonalas rendezvényre csak részben tud-
tunk eljutni, viszont házigazdaként is sok érde-
kes tapasztalatot szerezhettünk, ráadásul az elõ-
adók és a vendégek helybe jöttek.

Beniczky Péterné
könyvtárvezetõ
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Árvizi napló 2006

Eredeti és hiteles dokumentum
a 2006 márciusi árvíz vésznapjairól

az esztergomi Helischer József
Városi Könyvtárban

Március 29., szerda
Délelõtt 10 órától elsõfokú árvízvédelmi ké-

szültség. Felszedjük a szõnyegeket odalent, a
gyerekkönyvtárból felhozzuk a 2005-ös bekötött
folyóiratokat, amiket ott alul hordtunk be az
épületbe. A két lenti páncélszekrényt kirámol-
juk, tartalmuk a Helischerbe kerül. Nem tudom,
mekkora a vízállás, de a Duna elérte a meder
sziget felõli szélét.

Bindics István volt kompkapitány információ-
ja: reggel 5,24 volt a vízállás. Óránként 3 cm-t
emelkedik. Honapra kb. 5,80 lesz.

Megjött a vízmû levele. 600–630-nál lezárják
a szigeti szennyvízátemelõt, tehát minden szige-
ti intézmény bezárandó. A jegyzõvel beszéltem,
mihelyt erre kerül a sor, be kell jelentenem tu-
domásulvételre.

A vízmû vezetõje: kb. 6,30 lesz az ár.
Horváthné Hetvesi Marianna a katasztrófavéde-
lemtõl telefonálta ugyanezt: tetõzés 600–630 kö-
zött. (Tõle tudtam meg – mert nem emlékeztem
pontosan –, hogy 2002-ben 7,71 volt a tetõzés.
Ez azt jelenti, hogy kb. 680–690-nél kezd el ne-
künk beszivárogni a víz. 600-nál válik másodfo-
kúvá az árvízvédelmi készültség.

Bindicstõl délutáni információ: továbbra is 2-
3 cm-t emelkedik a víz óránként. Valószínûleg
holnap délelõtt fog tetõzni.

Március 30., csütörtök
7.30-kor telefonáltak a vízmûtõl, hogy 10 és

12 között lezárják a szigeti szennyvízátemelõt,
tehát ma nem nyitunk ki. A Duna vízállása ek-
kor: 5,80.

9 óra felé a vízmûtõl és az önkormányzattól
kérdezték, pakolunk-e már. Ha a 2002-es tetõzés
alatt 80 cm-rel van a víz, pakolni kell!!!

Szabó Imre gázkazánszerelõt hívtam, egy órán
belül itt volt. Mondta, nem kell a kazánt felci-
peltetni, õ kiszedte belõle azt a valamit, aminek
ártana a víz.

11-kor Rafael Balázs (újságíró, 24 óra) tele-
fonált, hogy Bindics István (és a „hajósok”) örül-

tek, hogy ilyen komolyan számítok a tájékozta-
tásukra, ilyen komolyan veszem, és azt üzenik,
hogy még egy méter biztosan jön. Akkor kb.
6,80, 6,90 lehet a tetõzés… Tehát: holnap dél-
elõtt pakolunk. Az aljegyzõnek jelentettem, hogy
a héten már nemigen tudunk kinyitni.

16 órakor 6,20.
Délután ferences diákok és a Roma Kft. Se-

gítségével mindent felpakoltunk. Semmi mozdít-
ható nem maradt lent a gyerekkönyvtárban és az
öltözõben, valamint a lépcsõ alatti kis helyiség-
ben, semmi fél méternél alacsonyabban. Érdek-
lõdtem, áramtalanítják-e a szigetet. Állítólag nem
fogják.

Március 31., péntek
Reggel 8-kor 6,45. 2-án reggelre van kilátás-

ban a tetõzés, egyelõre 7,10-et jósolnak. Órán-
ként 3,8 cm-rel jött az éjjel. Bindics szerint ma
estére biztos a 6,80. Homokzsákokat kértem a
lenti két csatornanyílásra (olvasói WC, lépcsõ
alatti beépített helyiség), a gyerekkönyvtár elé
és a gyerekkönyvtár bejáratához.

Fél 12-kor megjelent az interneten a mai víz-
állásjelentés. Bindics úr és Harsányi úr (a hajó-
állomás vezetõje) szerint a vízállás jelenlegi
helyzete alapján tetõzés kb. szombat este vagy
éjjel, 7,10, 7,15 körül. 30–40 cm magas homok-
zsákok kellenek! Éjfélkor kb. 6,80 lesz.

12-kor 6,55 volt a vízállás.
Nincs telefonunk.
Fél egy felé Rafael Balázs járt itt, fényképe-

zett, átmentem vele a Zeneiskolába – még nem
volt benn náluk a víz.

13 órakor Monostori Imre (a megyei könyv-
tár igazgatója) telefonált (a mobilomon ért csak
el), kell-e segítség, õ szívesen küld nekünk egy
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brigádot, akár a visszapakoláshoz is, csak idõ-
ben szóljunk. Istenem, de rendes!

14.30-kor korábbi kérésemre kiiktatták a ri-
asztót, mivel nem tudhatni, mikor lesz áram-
talanítás. (Állítólag nem is lesz, mert egy veze-
téken vagyunk a fürdõvel, ami mûködik.)

16 órára befejezték az épület körbe homok-
zsákozását.

Felhívtam Major Tamás villanyszerelõt, hogy
jöjjön az épületet áramtalanítani (a sörök nem
lesznek hidegek…). Estefelé tud jönni.

16 órakor 6,66.
18 órakor 6,72.
19 óra körül végre sikerült az épület áram-

talanítása. Nagyon nehéz volt. Nincs egy fõkap-
csoló, amivel mindent ki lehet iktatni. Össze-
vissza futnak a vezetékek, követhetetlen. Major
Tamás nagyon sokat dolgozott. Elemlámpával
világítottam neki, miközben egyenként húzogat-
ta ki a biztosítékokat, mindegyik után némileg
csodálkozva, hogy még életben van… Kérdezte,
miért van ilyen erõsségû amperünk. (225, ha jól
emlékszem.) Fogalmam sincs!!!

Felfedeztem, hogy a kazánból a gyerekkönyv-
tárba átvezetõ fûtéscsõ lyuka (???) alján víz van.
Szóltam Sipos úrnak (az árvíz önkormányzati
koordinátora), jött és betömte. (Felmosóruhákkal,
törülközõkkel, szaknévsorokkal, újságokkal és
iszonyatos erõfeszítéssel zseblámpa fényénél.)
Kilenc után haza Nórával. (Hosszabb ideig Zsu-
zsa volt bent, Marcsi, Panni benéztek, Nóra reg-
gel, este jött.)

Április 1., szombat
Vízállás reggel 8-kor 7,02.
A víz bent van. Sms-ben jelentettem a helyze-

tet Sipos úrnak. A gyerekkönyvtári bejáratnál és
az öltözõ részen szinte bugyog befelé. A tegnap
este fáradságosan betömött lyuk is vízben áll.
Megkönnyeztem. 8 óra 20 perc van.

10.15-re összefüggõ víz borítja az alsó szin-
tet. Kb. 1 centiméternyi, egyenletes. A gyerek-
könyvtárban két helyen is buzgárra leltem.

10.40-kor az E.ON-tól (Gyõrbõl) Balogh Ta-
más hívott, hogy lekapcsolják-e az épületünket
az áramról. Mondtam, hogy igen, noha az intéz-
mény már áramtalanítva van. Így hát az oszlo-
pon is kikapcsoltak, ahonnan befelé jön az áram
– jobb ez így. Ha vissza kell kapcsolni, kb. egy
órán belül meg tudják csinálni.

10.45-kor Bindics Istvánnal beszéltem, õ most
7,20-ra „limitál” a tetõzésnél. Gátõrház – õket
hívom mindig az aktuális vízállásért: 7,08 a je-
lenlegi állás. Pontos információjuk a tetõzésrõl
még nincs.

12.10-kor a kazánban 11 cm víz, a gyerek-
könyvtári fogasoknál 5,5 cm.

16.30: kazánban 18 cm, elõtérben 14 cm.
Vízállás: 7,20. A gátõrház szerint hétfõ hajnal-
ban tetõzik 7,40–7,50 körül. Sms Sipos úrnak,
kéne homokzsák még, oda, ahova 2002-ben is
tettünk, a gyerekkönyvtárból felvezetõ lépcsõ
fölé, a raktár ajtajához, valamint a kazán és a
raktár átjáróhoz. Válasz mindezidáig nem érke-
zett.

Erika lánya, Noémi 17 óra után bement a
városházára az üzenettel, hogy kellenek a ho-
mokzsákok. Válasz: mindenki a gáton van, nagy
a baj. Nincs se homok, se zsák, se ember…

Meszes Balázs tanácsa nyomán az 520-000
szám 3-as mellékét hívom kétségbeesve. (Ka-
tasztrófavédelem.) Fel sem vette a mellék.

19.10: elõtér 18 cm, kazán 22 cm.
19.30-kor Sipos úr járt itt, körülnézett, meg-

esküdött, hogy nem jön be a víz a raktárba, nem
kell bentre homokzsák. (Afféle kényszereskü,
vigasztaló eskü volt, jól is esett, el is hittük.) De
baj esetén a lent lévõ folyóiratokat (a raktárban
a földön lévõk, amiket lejjebbrõl oda mentet-
tünk) fel kell hordani.

18 óra: 7,21. Gátõrház szerint: tetõzés 2-án
hajnalban, 7,30–7,50.

Április 2., vasárnap
Nóra bejegyzései: 00.10: raktárlépcsõnél: 28,5

cm, elõtérnél 25 cm. A gumicsizmámba totál
befolyt a víz, mezítláb mentem haza! (Ja, van
papucsom…) Valahonnan – fogalmam sincs,
honnan – egy polcnyi könyv beleesett a vízbe,
ezeket Andreával kipecáztuk, radiátorra, felsõbb
polcokra raktuk.1 óra: Van homokzsák! A pol-
gárõrség emberei a helyükre is rakták! 1.30:  Már
nem mentem le vizet mérni, de azt mondták,
hogy még jön… sok…

7.40: Megmérni én sem tudom, mert nem
tudok átmászni a homokzsákokon. (Bravó, Nóra!)
A gátõrház szerint a jelenlegi vízállás 7,36. Tart-
ják a tetõzésre vonatkozó limitet: 7,40–7,50.

Fogi bejegyzése:  10.45: a szaknévsorok alatt
még 19 cm van, ami nincs víz alatt. A magyar
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nyelvjárások atlaszáig 36 cm van, ami nincs víz
alatt (a raktár és a kazánház között).

11 óra: Hát, nõ, nõ… Mérni nem tudunk, nem
tudok átvergõdni a homokzsákokon.

12 óra: A vízállás 7,43. Tetõzés holnap estére
7,60–7,70.

14.35: Nincs mese, feljebb kell hurcolkodni.
15 órára ferences gyerekek jönnek, felpakoljuk,
ami a raktárban a földön van. Nórát, Pannit,
Marcsit hívtam be. Zsuzsit (takarítónõ) nem tud-
tam elérni, nem veszi fel a mobilját.

Panni bejegyzése: 15.30-kor Tóth Gábor te-
lefonált a Polgármesteri Hivataltól, kell-e segít-
ség?! Ma lehet kérni: 18-ig Valek Anita (tele-
fonszáma), 24-tõl Borz Tibor (telefonszáma), 06-
tól Kollár Miklós (telefonszáma). Portaszolgálat
hétfõtõl!

Andrea bejegyzése: 15 órakor tíz neveletlen
ferences diákkal felpakoltunk mindent a folyó-
iratolvasóba (megj.: ezt ugyanis szabadon hagy-
tuk, reménykedve még, hogy a 4-ei Cseh Tamás-
rendezvényünket megtarthatjuk ott… – V. E.).
17 óráig dolgoztunk (köztük egy ideig Andrea,
Dénes, kis Meszes Balázs, valamint nagy Me-
szes és én). Utána söröztünk, egy kis konyak,
nem is lehetett olyan kicsi, mert Eszter néni azt
mondta, hogy „nohmális” „normális” helyett,
pedig különben nem raccsol. Sipos Sándor elér-
hetetlen. Helyette „sajnos” Tóth Gáborral tartjuk
a kapcsolatot.

18 órakor 7,48. A gátõrház szerint tetõzés
holnap este 7,70–7,80. Lent voltunk a gyerek-
könyvtárban, combig ért a víz, a gumicsizmánk-
ba persze befolyt. Elképzelhetõ, hogy a tetõzés
nagyobb lesz, mint 2002-ben! (Gátõrház.)

Fogi bejegyzése: 19.45: szaknévsor alatt 11
cm, 27 cm A magyar nyelvjárások atlasza alatt.

Április 3., hétfõ
Ha jól emlékszem, ezen a délelõttön járt itt az

RTL Klub Híradó és a Kossuth Rádió Napköz-
ben mûsora. Nem mernék megesküdni rá, ezt
nem jegyeztem fel.

6 óra: 7,60.
A Kossuth Rádió szerint: „…eddig mért leg-

magasabb fokon tetõzik kedden…” Budapestre
8,60-at ígértek. Szabó Imre gázkazánszerelõ itt
volt, mondta, hogy mielõtt az épület újra áram
alá kerül, feltétlenül szóljunk neki, mert a kazán
félig víz alatt van. Meszes Balázs iskolája segít,
mert még feljebb kell költözni. Fel kell hozni a

raktár legalsó polcainak könyveit is. Körbejár-
tuk Nórával a víz alatti részeket (gyerekkönyv-
tár, öltözõ, raktár), és kiderült, hogy pl. a presens
polchoz a kazánban kb. 3 cm közel van a víz.
Nosza, Sipos úrnak telefon. Mindjárt itt volt,
hívott tûzoltókat, katasztrófavédelmiseket.

Két tûzoltóval elõször a kazánból mentettük
fel a presenseket (mi voltunk a vízben, a raktár-
ban Balázs gyerekei vették át láncban). Aztán
kinyitottam a gyerekkönyvtár oldalajtaját (nem
volt könnyû, kívülrõl feszítették a homokzsákok
meg a víz, de sikerült), csónakok jöttek be, így
pakoltuk a gyerekkönyvtárban és az öltözõben
le a következõ polcokat. Én túlzott óvatosság-
nak tartottam a dolgot, de a tûzoltók kerek perec
megmondták, hogy õk most vannak itt, késõbb
nem tudnak jönni, és még jöhet víz jócskán.
Combig érõ csizmákban dolgoztunk, négy tûzol-
tó, két közmunkás, meg én. Naná, hogy én vol-
tam a legkisebb, nekem ezen a csizmán keresz-
tül is bejött a víz, még a… szóval mindenem
vizes lett. A víz hét fokos. Nem számoltam, de
jó két órát biztos benne töltöttünk – ha nem
többet. Reményi Laci (a zeneiskolából) is jött
egy csónakkal – három csónak fordult, ki a gye-
rekkönyvtár oldalajtaján, ki a „partra”, ami most
már csaknem a járda, onnan láncban adogatva
kerültek be a könyvek végig a szabadpolcok közé.
Közvetlenül ezután „exkluzív” riport az Eszter-
gom tévének…

12 órakor 7,62. Tetõzés éjszakára, 7,70.
18.07: mérni nem tudom, de szemmel látha-

tóan nõtt a raktárban. A jelenlegi állás 7,65. A
limit maradt: éjszaka tetõzik 7,70-nel.

Gátõrház információja: éjfélkor 7,67 volt,
azóta nem nõ. Enyhe apadás tapasztalható.

Április 4., kedd
Kossuth Rádió reggel 7-kor: „…a Duna víz-

állása meghaladta az eddig mért legmagasabb
szintet, azóta 10 cm-t nõtt…” Szám nem hang-
zott el.

Nóra bejegyzése: 8 óra. Kívülrõl úgy tûnik,
nem lett magasabb, de bent a raktárban mégis
emelkedett a vízszint. Raktárban lépcsõknél há-
tul 9 cm, elöl (elsõ polc) 7,5 cm. (Ezt nem egé-
szen értem. Mihez képest? – V. E.) Kint nincs
nagy vízmozgás, a víz „tiszta” – talán enyhe
apadás is látszik.

Marcsi bejegyzése: 8.45. Túl nagy a csend.
Olyan, mintha jó kis búvóhelyet talált volna itt
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nálunk a Duna, és nem tágít tõlünk. Az öltözõ
egyik radiátoránál valami folyamatosan buboré-
kol ki a vízbõl. Állat? Vagy folyik a radiátor?
Vagy buzgár?

Budapestnél eddig sosem mért magasságon
tetõzött (déli 12 órás hírek), 8,58-cal. Ugyan-
csak 12 óra, Esztergom Tévé: 7,59-en áll a víz,
és 7 fokos.

13.45: Hol vannak az elemlámpák? Ja, meg-
vannak. Raktárban hátul 8,5 cm a víz.

Panni bejegyzése: Itt voltam 14 óra 00. A
biciklitároló tetején volt a víz! (Talán 2 cm-t
apadt.)

Április 5., szerda
Kossuth Rádió 7 órás hírek: 8,61-gyel tetõ-

zött Bp-nél 4-érõl 5-ére virradó éjjel.
Gátõrház: reggel 8-kor 7,53.
9.30: Eltûnt a víz a raktárból! Büdös van és

hideg, 15 fok.
Marcsi bejegyzése: 10.10. Karcos a levegõ,

köhögtetõs. (Még mindig buzog a radiátor mel-
lett.)

Fogi bejegyzése: 15 órakor a raktár + lépcsõ-
feljáró szinte száraznak mondható.

16.10: Úgy bizony! Apad! Állítólag lassú,
folyamatos apadás várható, és ha jön is újabb
árhullám, nem éri el a korábbi tetõzést (városhá-
zi értesülés).

Április 6., csütörtök
Nóra bejegyzése: 8.10. Semmi érdekes. Han-

gyák mászkálnak a pulton és hideg van.
10 órakor 7,30 a vízállás. Hangyák továbbra

is másznak. Borzasztó! Elkeserítõbb a helyzet,
mint tetõzéskor…

Április 7., péntek
10.20: Gátõrház szerinti vízállás 6,92. Hol-

nap reggelre már csak 6,60 körül lesz. Az étke-
zõben és konyhában van még egy kis víz, de
különben megy le. Siralmas! A vízmûvesekkel
beszéltem (itt sétáltak), a hét vége száraz lesz,
néhány napig tuti nyugalom és apadás. Szerin-
tük el lehet kezdeni a rendbehozatalt. (?)

Marcsi bejegyzése: 11.10. Nagyon hideg van.
Valószínûleg buzgár vagy valami volt az öltö-
zõnkben valóban, mert csak onnan nem ment ki
a víz.

16.10: Csak kesergek, mint kapitány elsüllyedt
hajója romjai között… Eltakarodott a víz, az

öltözõ talaja még nedves, a régi széntárolóban
még néhány milliméter csillog. Egyébként las-
san szárad…

Fogi bejegyzése: 17.30. Sok hangya. Sok bûz.
Sok hideg.

Április 8., szombat
9.35: Kinyitom az ablakokat, ahova odaférek

különösebb életveszély nélkül. Hadd szellõzzön.
Kinyitottam a páncélszekrényeket is, lent is né-
hány bukót. És van egy csomó kérdésem! Ki
viszi el a homokzsákokat? Mikor? Ki fertõtle-
nít? Mikor? Mikor lehet visszaáramosítani? Mi-
kor lehet befûteni? Ki fog kimeszelni? További
kérdésem volna: „Pálinkát mérnek-e már?” Mi
lesz velünk?

13.10: Sipos úrral bejöttünk, körbenéztünk.
Azt mondta, mindent nyissunk ki ma és holnap.
Ehhez persze ügyelet kell az épületbe. Beszél-
tünk slagozásról, fertõtlenítésrõl – azt mondta,
intézkedik. Meszelést kell majd még elintézni,
nagytakarítást – és persze a visszapakolást…
Megszerveztük az ügyeletet nyolcadikára és ki-
lencedikére tíztõl este hatig.

Április 9., vasárnap
Csiri bejegyzése: 10 órára bejöttem. Kinyi-

tottam az ajtókat és az ablakokat, hogy a huzat
szárítson és vigye a bûzt. Jó kis munka vár ránk!

Panni bejegyzése: 13.15. Érdeklõdés! Mikor
nyit a könyvtár? Nem tudtam válaszolni.

Nóra bejegyzése: 16.45. Hideg van, büdös,
iszap és hangyák. A folyóiratraktárban még van
víz. Ahogy körülnéztem, nagyon elkeseredtem:
mi vár még itt ránk!!!???

Ági bejegyzése: 17 óra. Miközben a hangyák-
kal viaskodtam, lepecsételtem és beírtam az új-
ságokat. Borzasztó, szörnyû, ami itt van. Bezár-
tam mindent, a gyerekkönyvtár bejárati ajtajá-
nak a lakatját nem találtam, csak a másik zárral
zártam be.

Április 10., hétfõ
Nóra bejegyzése: 7.55. Baromi hideg van!!!

Amit tudtam, kinyitottam, de nem fértem hozzá
mindenhez. Vágom és hajtogatom a meghívókat
(Eperjes, ápr. 19.). A gyerekkönyvtár lakatkul-
csát nem találtam, így az ablakokat nyitottam ki.

9 órakor itt találkoztunk. További ügyeletet
szerveztünk a szellõztetés miatt este 6-ig. Vil-
lanyszerelõ, gázszerelõ 9.30-kor megjött. Szól-
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tam az E.ON-nak, hogy jöhet az áram az oszlop-
ról. A két szerelõ elment, akkor kell visszahív-
nom õket, mikor visszakaptuk az áramot. E.ON
azt mondta, még a mai nap folyamán. (Kikap-
csoláskor ugyan azt mondták, hogy ha bejelen-
tem, kérem vissza, egy órán belül meglesz. Eh-
hez képest fél tízkor szóltam, most 12.15.)

Itt voltak 12.45-kor végre; 14 órakor lett áram,
15 órakor lett fûtés! Az internet viszont nem megy.

Április 11., kedd
Rájöttem! Az internet nyilván azért nem megy,

mert nincs telefonunk sem! Tegnap 15 órakor
Csiri már beszélt az INVITEL hibabejelentõvel
– ezt én ma 10-kor megismételtem. Azt mond-
ták, még ma délelõtt megcsinálják. Nos, akkor
elválik, lesz-e internet!

Tegnap felhívtak a városházáról; ma 10 körül
jönnek megnézni, mit kell fertõtleníteni.

11.10: Itt voltak a fertõtlenítõk. Holnap 8-kor
jönnek. Pár óra múlva utánuk lehet takarítani.

Du. 5-kor még mindig nem volt telefon, újra
hívtam a hibabejelentõt, utánanézett, azt mond-
ta, péntekre vagyunk kiírva, mert modemcserék
kellenek. Nagyon pipa lettem. Azt mondtam,
ragaszkodom hozzá, hogy holnap legyen telefo-
nunk.

Április 12., szerda
Ma reggel 8.45-kor hívtam Bors Nórát, az

INVITEL üzletkötõjét, akivel személyesen kap-
csolatban állunk. Nagyon kemény voltam vele
is, mondtam, hogy ha nem lesz telefonunk még
a nap folyamán, kénytelen leszek véget vetni az
együttmûködésünknek, és más szolgáltató után
nézni. Megígérte, hogy visszahív, amit tíz perc
múlva meg is tett. Nem csak mi vagyunk telefon
nélkül, újságolta, hanem az egész sziget és a
Dunakanyar egy része is. Víz alá került valami
fontos elosztójuk. Nagyon sajnáltam, de mond-
tam, hogy ez az õ bajuk. Megígérte, hogy dél-
után 3 körülre lesz vonalunk.

13 órakor bejött mindenki, lepakoljuk a gye-
rekkönyvtár fal melletti polcait, hogy holnap
kezdõdhessen a meszelés.

14.15-kor észleltük, hogy végre van telefon!
És internet is!

A gyerekkönyvtárban lepakoltuk a könyveket
a földre (fóliára), a fali polcokról. A vízbe ful-
ladt könyvekrõl jegyzék készült, az elázott köny-
veket kidobtuk.

Április 13., csütörtök
8.00: Elkezdték bent a meszelést. Két nap alatt

meglesz. Kedden reggel 8 órától nekilátunk a
gyerekkönyvtári polcokat letisztítani, visszaten-
ni, a földön lévõ könyveket rápakolni, hogy le-
hessen slagozni; szerdán reggel 8-tól jön segít-
ség a lenti takarításhoz. (Városháza.)

Április 14., péntek
8.00: Folytatódik a meszelés. A Sipos úr által

bedugaszolt lukat lehetetlenség „kidugaszolni”.
(Ez igen, Sipos úr!) Ügyeletben vagyunk itt ma
is, mint tegnap, 8-tól 6-ig két órás váltásokban.
Sok a telefonos érdeklõdõ. A festõnek (Szabó
Zoltán) megmutattam a lépcsõfeljárót is, ami
sérült, mikor homokzsákokat tett ide a markoló.
Hoz mûkövest.

Ja, a villanyszerelõvel megcsináltattam a gye-
rekkönyvtári lógó armatúrákat, hogy meszelés
után ne piszkoljon ott vele. Még nincs minden
áramkör visszaállítva, száradnak a konnektorok.

Április 15., szombat
16.15: Március 29-e óta ez lenne az elsõ nap,

hogy nem kéne bejönnöm, hisz ma nem történik
semmi, nincs itt senki. Mégsem bírom ki, bejö-
vök. Meleg és tiszta mész-szag fogad, de a lát-
vány továbbra is riasztó. Nagyszombat, holnap
húsvét vasárnap. Azt hiszem, keddig tényleg nem
jövök már be.

Április 18., kedd
8.00: Mindenki itt van, elkezdtük lent a taka-

rítást a meszelés után. Felpakoljuk a könyveket
a gyerekkönyvtár padlójáról, egyelõre különö-
sebb raktári rend nélkül, hogy lehessen a padlót
rendesen feltisztítani. Aztán: slagozás! Õrült
munka, slag, víz, vízsöprés, iszap, homok, mész
földörzsölése…. Konyha, étkezõ teljes rendbeté-
tele (Panni, Nóra). Rengeteget, rengeteget dol-
goztak a lányok!

11 órától vissza van állítva valamennyi áram-
kör. Szóltam a riasztósoknak, hogy lehet jönni a
riasztót visszaüzemelni.

Április 19., szerda
8.00: Mindenki itt van. 8.30-kor Balázs gye-

rekei (mármint diákjai) jöttek, a gyerekkönyv-
tár, konyha visszapakolása van folyamatban,
közben asztalos járt itt, polcokat kell még ren-
delnünk. Tisztul a felnõtt olvasótér. Egyre több
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a hely. 10-kor takarítónõk jöttek, folytatódik a
lenti takarítás, aminek nagy, legmocskosabb ré-
szét tegnap a lányok megcsinálták.

10 óra körül megjöttek a GRANSEC-esek,
mától a riasztó is mûködik. Egyelõre nem hasz-
náljuk, nagy még a nyüzsgés itt.

Du. 5-tõl a Zöldházban Eperjes. Nagy siker!

Április 20., csütörtök
8.00: Mindenki itt van. Ma ismét jöttek a

Városházáról a takarítók. Tíz fiút kértem Bánhidy
Vajktól a ferencesektõl. Láncban hordjuk a he-
lyükre a folyóiratokat és a gyerekkönyvtári köny-
vek egy részét, valamint a presenst. Sorban még
nincsenek, csak fenn a polcon – a gyerekkönyv-
tári könyvek ömlesztve a polcokon és a földön.
Kemény fizikai munka mindannyiunk számára.
A csajok fantasztikusan dolgoznak, noha nagyon-
nagyon fáradtak. Le a kalappal!

Április 21., péntek
8.00: Mindenki itt van. Dolgozunk, dolgozunk,

dolgozunk és dolgozunk. A gyerekkönyvtári
könyvek mára mind lekerültek, a raktár alsó
polcaira is folyamatosan hordjuk vissza – elõbb
azonban itt, a folyóirat-olvasóban tesszük sorba
õket, a hideg földön kuporogva. Embertelen
munka. Alig élünk.

Április 22., szombat
8.00: Ma ugyan szombat, de dolgozunk – az

idegennyelvû könyvekkel teli dobozok végre
mind a Zöldház padlására kerülnek; tegnap már
részben áthordta õket Zsuzsa, ma én folytatom.
Úgy értem, én a kocsimmal, a cipekedést megint
Vajk gyerekei végzik. Közben Tibor válogatja a
régi könyvek, Helischer-anyag dobozait; azokat
Horváth Pista fogadja be a Balassa Múzeumba.
Érdemes lett volna megszámolni, hány doboz
került ki az épületbõl! Azt hiszem, nagyon sok,
és úgy örülök, hogy megszabadultunk tõlük!
Tudom, hogy megvannak, jó helyen vannak – és
a következõ árvíznél már nem okoznak gondot!
Tegnap megérkeztek a megrendelt polcok a gye-
rekkönyvtárba. Nagyon jól néznek ki.

Április 23., hétfõ
Ez az utolsó nap a napló szerint. A kézírásos

füzetben okt. 23-át írtam… Tudatalatti elírás. Ez
az a nap, mikor a megyei könyvtárból négy
kedves, pihent, szakszerû segítség érkezik –

köztük Zsike, az igazgatóhelyettes. És jönnek,
holnap, kedden is jönnek, az Isten áldja meg
õket… Nélkülük nem haladnánk így!

A mai nappal rendben van a kazán, a raktár,
az öltözõ – gyönyörû rend és tisztaság minden-
hol. Eszméletlen, mit dolgoznak ezek a lányok!
De már van látszata!

Ám a gyerekkönyvtárban még nem lehet le-
tenni a szõnyegeket, undorító, szürke penészt
virágzik a kõ… Ki tudja, meddig?

Igen, van látszata… Még három keményen
végigdolgozott nap, és május 2-án nyitunk. Min-
denkinek köszönet a segítségért – április 29-ére
a könyvtár szebben ragyog, mint új korában!

Várady Eszter

Gyermeknapi
ajándékmûsor Tégláson
Remekbe szabott, felejthetetlen elõadást láthat-
tak a Városi Könyvtár és Közmûvelõdési Intéz-
mény szervezésében, a Polgármesteri Hivatal
támogatásával a téglási kisiskolások.

A szegedi GRIMM-BUSZ Színház társulata
fergeteges hangulatot varázsolt a Városi Moziba
Bogaras mese címû zenés, vidám mesejátéká-
val, nevetést csalva nemcsak a gyerekek, de a
felnõttek arcára is.

Zümmögi Zozó, a kétbalkezes önjelölt kar-
mester, a nyolcadik pötty után áhítozó Katica és
a kapzsi Prücsök Tücsök története magával ra-
gadta a gyerekeket, akik tapssal, hangos bizta-
tással, éljenzéssel szurkoltak a gyengéknek, így
segítettek legyõzni és megleckéztetni a gonoszt.

Reméljük, máskor is megörvendeztethetjük kis
nézõinket a kitûnõ társulat játékával!

Tompa Tiborné
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Tehetséggondozás –
verseny –

hagyomány és megújulás
1766, Nagyszeben: Bod Péternek, Magyarigen
lelkészének munkája nyomán megjelenik az elsõ
magyar nyelvû irodalmi lexikon, a Magyar
Athenas.

1993: Ugrin Gáborné, a Bod Péter Társaság
elnöke megfogalmazza egy tehetséggondozó
könyvtárismereti verseny gondolatát, amelyet
Zsoldos Jánosné, a nyíregyházi Kölcsey Ferenc
Gimnázium könyvtárostanára – már korábbi,
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei versenytapasz-
talatai alapján – életre hív.

2001-ben a versenyt már négy korcsoport
számára hirdették meg, hála a verseny életébe
idõközben bekapcsolódóknak, jelesül az azóta
megszûnt KÁOKSZI munkatársának, Benkõ Ilo-
nának (aki ma is oly féltõ szeretettel és odaadás-
sal kíséri figyelemmel a verseny eseményeit),
valamint a Könyvtárostanárok Egyesülete volt
és mai vezetõinek.

Azóta is fájdalmunk, hogy az utóbbi három
esztendõben mind az 5-6. évfolyam, mind a 11-
12. évfolyam számára elmaradt a hivatalos, or-
szágos meghirdetésû verseny.

2006: A Magyar Athenas megjelenése 240.
évfordulójának évében, a Könyvtárostanárok
Egyesületének szakmai támogatásával, a Fõvá-
rosi Pedagógiai Intézet szervezésében zajlott le
az Oktatási Minisztérium által meghirdetett Bod
Péter országos könyvtárhasználati verseny. A
hagyományos írásbeli fordulók után 2006. ápri-
lis 28-án Székesfehérvárott mérték össze tudá-
sukat a legjobbak. Témájuk – kapcsolódva 1956
évfordulójához – az ötvenes évek második fele
mûvészeti életének egy-egy pontja volt.

A versenyzõk az információszerzés, -rend-
szerezés képességérõl, a könyvtárban való jár-
tasságukról, a szakkönyvek, kézikönyvek, ke-
resõrendszerek használatának magas színvona-
lú képességérõl tettek tanúbizonyságot. Öröm-
mel tölt el bennünket, hogy a versenyt elindí-
tó Zsoldos Jánosné megyei szaktanácsadóként
több sikeres kollégát és diákot nevelt föl a
könyvtárostanári szakmának, hiszen az idén is
négy Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei diák volt
a döntõben!

Bizonyára Bod Péter is elégedett lenne azzal
a 16 diákkal, aki az ez évben indult tanulók közül
a döntõbe került, s akinek munkáját a székesfe-
hérvári Sziget utcai könyvtárban oly örömmel és
elismeréssel kísérte figyelemmel a kilenctagú
zsûri. A versenynek helyet adó könyvtár vezetõ-
je, Kalincsákné Molnár Zsuzsanna méltó teret
biztosított a számunkra oly fontos eseménynek.

Varga Zsuzsanna, a Fejér megyei Pedagógiai
Szakmai és Szakszolgáltató Intézet igazgatóhe-
lyettese a felkészítõ tanárok számára szervezett
programot, amíg a diákok versenyeztek. Köszön-
jük Bondor Erikának, a Könyvtárostanárok Egye-
sülete elnökének, hogy vállalta a fotós szerepét,
s így a verseny teljes menete „nyomon követhe-
tõ” mindenki számára.

A díjátadás pillanatait tette ünnepélyessé a
helyszín, s Szabó Gábor elnök jelenléte, könyv-
tártámogató kedves szavai. Kremnitzky Gábor, a
Fejér megyei Pedagógiai Szakmai és Szakszol-
gáltató Intézet igazgatója nemcsak jelenlétével
támogatta az országos verseny gyõzteseinek fo-
gadását – köszönet érte.

Mielõtt a gyõztesek eredményeit a Könyv-
tári Levelezõ/lap hasábjain is közölnénk, hadd
mondjak köszönetet a versenybizottság tagja-
inak, valamint minden megyei pedagógiai in-
tézetnek, versenyszervezõiknek, s nem utolsó
sorban a verseny kiemelt támogatóinak: a
Könyvtárellátó Kht. vezérigazgatójának, az
Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum
fõigazgató asszonyának, az Informatikai és
Könyvtári Szövetség elnökének, a Kossuth
Kiadó vezérigazgatójának, a Flaccus könyvki-
adó ügyvezetõ igazgatójának.

A 2005–2006.évi Bod Péter országos könyv-
tárhasználati verseny döntõjének eredményei :

I. kategória
I. helyezés: Luxl Dóra Bersek J. Általános

Iskola és Alapfokú Mûv. Okt. Int., Kõszeg, ta-
nára: Nagyné Kovács Ildikó

II. helyezés: Boros Eszter Békés Városi Dr.
Hepp F. Általános Iskola, Békés, tanára: Veress
Béla Károlyné

III. helyezés: Pólya Málna Krúdy Gyula Gim-
názium, Nyíregyháza, tanára: Kalydy Zsuzsanna

II.kategória
I. helyezés: Felföldi Rita Sancta Maria Le-

ánygimnázium és Kollégium, Eger, tanára: Csató-
né Poczok Katalin
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II. helyezés: Takács Eszter Kanizsai Dorottya
Gimnázium, Szombathely, tanára: Szentgyörgy-
váriné Kovács Éva

III. helyezés: Füredi Andrea Bolyai J. Gy-
akorló Általános Isk. és Gimn., Szombathely,
tanára: Horváthné Szandi Ágnes

Végezetül:
Három éve egyre szorosabb kapcsolatba ke-

rültem a versennyel, amelynek tisztelettel gon-
dolok minden valamikori „védnökére”. Köszö-
net Ugrin Gábornénak, hogy fölfedezte újra szá-
munkra Bod Pétert, s megtalálta Zsoldos Jánosné
könyvtárostanárt. Köszönet Zsoldos Jánosnénak
a több évtizedes lelkesedésért. Köszönet a ver-
senyzõknek, a felkészítõ tanároknak. Mert ha
mindannyian „csak” annyit teszünk a könyv-
tárostanári hivatásért, amennyit Bod Péter szavai
sugallnak, nemcsak a verseny, de a könyvtárostanári
hivatás is fönnmarad: „Mert valamiképpen a hazá-
nak ártani nem szabad, azonképpen annak nem
használni, mikor lehetne, nagy vétek.”

Hock Zsuzsanna
könyvtárpedagógiai szakértõ

(Fõvárosi Pedagógiai Intézet)

Tékásklub a fõvárosban
Május utolsó hétvégéje, a nemzetközi gyermek-
nap adta az ötletet, hogy a fõváros iskolai könyv-
tárainak legfõbb használóit hívjuk találkozóra a
Fõvárosi Pedagógiai Intézet elõadótermébe.

Azokban a sorokban, amelyekben máskor
könyvtárostanár kollégáim ülnek, most tanítvá-
nyaik közül a legjobbak, a legérdeklõdõbb diá-
kok foglaltak helyet. Május 26. nevezetes dátum
lett az életükben, életünkben, hiszen megalakult
a fõvárosi Tékások Klubja.

Mit takar az elnevezés? Mivel foglalkoznak a
klubtagok? A kiindulópontot az az osztály-
könyvtárosi rendszer adta, amelyet magam is né-
hány éve kialakítottam a Városmajori Gimnázium
könyvtárostanárként. Örömömre szolgált, hogy a
diákok között volt több olyan is, aki maga is
osztálykönyvtárosi feladatokat vállalt iskolájában.

Az osztálykönyvtárosok azok a diákok, akik
az iskola osztályai és az iskolai könyvtár között
kapcsolatot tartanak. Tájékoztató, ötletadó sze-
repük mellett aktívak az iskolai könyvtár min-
den tevékenységében. Feladataikról, lehetõsége-
ikrõl beszélgettünk a fõvárosi középiskolák di-
ákjaival.

A klubfoglalkozás keretében a felhasználók
megfogalmazták, milyen is az ideális könyvtár
az iskolában:

– nagy terei több könyvtári funkciónak helyet
adnak,

– az elmélyült tanulás mellett a halk együtt-
gondolkodásra, sõt közös játékra is módot biz-
tosítanak,

– alkalmasak délutáni, tanórán túli elõadások,
rendezvények megtartására.

Az ifjú könyvtárbarátok szerint számukra a
legfontosabb: legyenek a könyvtárak az iskolá-
ban otthonosak, mindig hívogatóak! A könyvtá-
ri dokumentumok legyenek tiszták, és a legfris-
sebb könyvkínálat, folyóirat is kerüljön az állo-
mányba! Természetesen legyenek CD-k, DVD-k,
CD-ROM-ok, az „olvasásukhoz” szükséges esz-
közök is álljanak az ifjú olvasók rendelkezésére!
A könyvtárostanár pedig legyen megértõ, ked-
ves személyiség!

Az iskolai könyvtárról alkotott képük a kor-
szerû, valóban a XXI. század szellemiségének
megfelelõ információs szolgáltató központot
vetítette elénk. Jó volt hallani, hogy mindaz,
amire mi, könyvtárostanárok vágyunk, a diá-
kok oldaláról is elvárás az iskolai könyvtárak-
kal szemben. Számunkra is fontos a jól alakít-
ható tér, és nagy örömünkre szolgált, hogy a
diákok is észreveszik a hiányzó friss doku-
mentumokat, a szakadt könyveket… Bizony
sokan vagyunk, akik évek óta nem vagy alig
tudunk állományt fejleszteni, köttetni. (A
modern ismerethordozókat már nem is emlí-
tem.) Ami pedig a megértõ, barátságos
könyvtárostanár képét illeti – ez nem kerül
pénzbe, ez rajtunk múlik.

A Tékások Klubjának alapító tagjai megálla-
podtak abban, hogy évente legalább kétszer ta-
lálkoznak, s a klubtagok vállalták az iskolai
könyvtárak világnapjának fõvárosi szintû meg-
rendezését, amelynek szervezéséhez már hozzá
is fogtak. Örömünkre szolgált, hogy a diákok
kezdeményezték, legyen saját oldalunk a Fõvá-
rosi Pedagógiai Intézet honlapján, ahol könyv-
ajánlások, folyóirat-ajánlások is megjelennek
majd a klubtagok tollából.

Nézze el nekem a beszámoló olvasója, hogy
idõnként az egyes szám többes számmá lett, hi-
szen a Tékások Klubjának megszervezésében
Suller Zoltán és Terdik István könyvtárostanár
kollégám is részt vett.
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A klub alakuló ülése azt mutatta, hogy a fõvá-
ros oktatási intézményeinek vezetõi is  igen fon-
tosnak tartják az iskolai könyvtárakat, s ez minket,
szervezõket igen jólesõ érzéssel töltött el.

Folytatás? Természetesen szeptemberben, az új
tanévben – amikor szívesen teremtenénk kapcsola-
tot olyan iskolai könyvtárakkal az országban, ahol
mûködik osztálykönyvtárosi közösség…

Hock Zsuzsanna

Könyvrestaurálás,
állományvédelem
a Nógrád megyei

könyvtárban
Szakmánkban az információhordozók gyors üte-
mû fejlõdését tapasztaljuk, ugyanakkor egyre
nagyobb gondot jelent a régmúlt – fõleg írásos
– dokumentumainak megõrzése a következõ ge-
nerációk számára. Megõrzési szempontból foko-
zott minden olyan könyvtár felelõssége, mely-
nek állományában kimagasló értéket képviselõ
gyûjteményegységek vannak. Szakmai kívánal-
mak indokolják, hogy a dokumentumok megfe-
lelõ állapotát biztosítsuk, eredetiben való meg-
õrzésükhöz, hiteles bemutatásukhoz pedig szük-
ség lehet helyreállításukra is.

Salgótarjánban a Balassi Bálint Megyei
Könyvtárban a Nemzeti Kulturális Alapprogram
támogatásával kezdõdött meg az a több lépcsõ-
ben megvalósítandó dokumentum-helyreállító

munka, mely a helyismereti gyûjtemény komplex
állományvédelmét tûzte ki célul. A helyi értéke-
ket hordozó dokumentumok védelme, jövõben
is értékes tartalmuk megmentése nemcsak az
intézmény közvetlen érdeke, a feladatot a Nóg-
rád Megyei Önkormányzat Közgyûlése is kez-
dettõl fontosnak tartja és pályázati önrész válla-
lásával folyamatosan támogatja.

A program megvalósításában korrekt és igé-
nyes partnerekre találtunk a szentendrei ARS
ALBA restaurátor mûhely munkatársaiban, min-
denekelõtt vezetõjük, Schramkó Péter személyé-
ben. Együttmûködésünk 1998-ban kezdõdött a
kiemelkedõ megyei alkotók hagyatékának hely-
reállításával.

Elsõként a Madách-hagyatékból restauráltat-
tuk Az ember tragédiája régi, ritka kiadásainak
több példányát, majd a Mikszáth-örökség leg-
fontosabb darabjainak helyreállítása következett.

Mikszáth Kálmán irodalmi hagyatéka s en-
nek restaurált kötetei összetett értéket képvisel-
nek. Egyrészt reprezentálják a XIX. századi
magyar prózairodalom fejlõdésvonalát a népies
elbeszélésektõl a romantikus szépprózai munká-

kon át a nagyregényekig. Másrészt dokumentál-
ják prózairodalmunk mûfajteremtõ alkotójának,
Mikszáth Kálmánnak mûvészi pályaszakaszát. S
mindezeken túl a kötetek kiadás- és könyvtörté-
neti, könyvmûvészeti szempontból is jelentõs ér-
tékhordozók, olyan nagy múltú kiadói mûhelyek-
bõl kerültek ki, mint az Athenaeum, a Révai, a
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Franklin, a Singer és Wolfner, és olyan mûvészi
illusztrátorok alkotómunkáját dicsérik, mint
Keményffi Jenõ vagy Jankó János. Helyreállítá-
suk után ritkabecsû köteteinket újra eredeti szép-
ségükben mutathattuk be, tárhattuk látogatóink elé.

A tavalyi évben pedig a szakirodalom került sor-
ra a helyismereti gyûjtemény gerincét alkotó, a tör-

ténelmi Nógrád értékeit sokoldalúan feltáró kéziköny-
vekkel, monográfiákkal, forráskiadványokkal. Ez a
gyûjteményegyüttes mintegy felöleli a megyével
foglalkozó rendkívül gazdag szakirodalmat, bemu-
tatva a megye történelmének különbözõ szakaszait,
hiteles helyzetábrázolást adva a feudalizmus idejétõl
egészen a századfordulós viszonyokig. Az újonnan
restaurált kötetek között találhatók – egyebek között

– Werbõczi „Hármaskönyve” 1775-bõl, Fényes
Elek országleírása 1836-ból, a megyetörténet ki-
emelkedõ darabjai, a múlt századi elsõ magyar
nyelvû megyei monográfia, az országos nagy so-
rozat részeként napvilágot látott vármegyetörté-
net, az 1860-as, antikváriumi és kézikönyvtári
ritkaságnak számító családtörténeti adattár, valamint
a nevezetes nógrádi irodalmárok, Madách Imre és
Mikszáth Kálmán életét és munkásságát feldolgozó
monográfiák. E maradandó értékû, nagyszabású tör-
téneti és irodalomtörténeti vállalkozások mindmáig
megyénk legfontosabb történeti forrásai, korabeli his-
tóriájának, földrajzának, gazdaságának összefoglalá-
sai. Olyan alapmûvek, amelyek mindössze néhány
példányban maradtak fenn, gyakorlatilag mára már
csaknem hozzáférhetetlenek.

A jelenleg restaurálásra váró anyag egy nagy
értékû különgyûjtemény könyvritkaságait tar-
talmazza, melyet Praznovszky Mihály nemré-
giben adományozott könyvtárunknak. A Mik-
száth-különgyûjtemény jelentõs része pótolha-
tatlan, egyedi példány. Egy-egy kötete a kora-
beli könyvmûvészet és képzõmûvészet kiemel-
kedõ darabja, olyan különlegességek, melyek
megõrzése nemzeti feladat is. Javításukra az
idén kerül sor, szintén a szentendrei mûhely-
ben. Helyreállításukkal nemcsak a könyvtár
helyismereti gyûjteményének állapota, állaga
javul majd – s így a hagyományozás, a megõr-
zés, a szakmai felhasználás esélye nõ –, de le-
hetõség teremtõdik arra is, hogy e mûtárgyak a
szélesebb közönséghez szóljanak.

A restaurátor szakemberek közremûködésé-
vel évek óta tartó értékmegõrzõ s egyben ér-
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tékteremtõ tevékenység eredményeképpen ron-
gált dokumentumaink újra kézbevehetõk, kutat-
hatók, a jelen és a jövõ könyvtárhasználói szá-
mára hozzáférhetõk. A restaurálási munkát sze-
retnénk folytatni, ehhez szükségünk van pályá-
zati segítségre. Reméljük, lesz a jövõben is lehe-
tõségünk további gyûjteményegységeket bevon-
ni, hiteles bemutatásukat biztosítani.

Gecse Zsuzsanna

A HUNGARNET
Egyesület tavalyi éve

Az egyesület éves rendes közgyûlését május
9-ikére, az MTA SZTAKI tanácstermébe hívták
össze. Napirenden szerepelt a 2005. évi szakmai
tevékenység, gazdálkodás és közhasznúsági je-
lentés, valamint ugyanezekrõl az egyesület fel-
ügyelõ bizottságának tájékoztatása, továbbá a
2006. évi gazdálkodási terv.

Az egyesület életének változatlanul legfonto-
sabb eleme együttmûködése a Nemzeti Informá-
ciós Infrastruktúra-fejlesztési Programmal (NIIF).
Noha a pénzügyi feltételek, források meglehetõ-
sen szûkösek voltak, az elmúlt évre tervezett
mûszaki feladatok mindegyikét sikerült megol-
dani. Kiemelkedik ezek közül a kapcsolódás az
európai kutatási-oktatási gerinchálózat új gene-
rációjához, a GEANT-2-höz, amiben a sávszé-
lesség 10+10 Gbps-re emelkedett (felerészt
internet-protokoll, illetve végpontok közötti de-
dikált forgalom). Fontos megjegyezni, hogy a
belföldi forgalmat is az európai élvonalnak meg-
felelõ, 10 Gbps sávszélesség jellemzi.

Az NIIF Program keretében fejlõdõ és mûkö-
dõ hazai számítógép-hálózat által kiszolgált in-
tézmények és felhasználók köre lefedi a teljes
magyar tudományos, felsõoktatási és közgyûjte-
ményi közösséget. Nyilván ez magyarázza, hogy
a taglétszám alig változott az elmúlt évben, 700

fölötti az intézményi és 1000 fölötti az egyéni
kutatói taglétszám, a hálózat a tagintézmények-
ben ténylegesen mintegy 600 ezer felhasználót
szolgál ki.

Sikeresek az NIIFP-vel közösen szervezett
networkshopok, a 2005. évit Szegeden, mintegy
400 résztvevõvel rendezték meg, 100 elõadás
hangzott el.

A Microsoft 1995 óta teszi lehetõvé a
HUNGARNET rendes tagintézményei közül a
felsõoktatási, közgyûjteményi, akadémiai és or-
szágos kutatóintézményi körnek a Microsoft
Akadémiai Select licenckedvezményt, amely je-
lentõs, szoftvercsaládtól függõen 70–90%-os ár-
engedményt jelent más disztribútorok kínála-
tával szemben. A jelenlegi szerzõdés 2006. már-
cius 6-ától 2009. március 30-áig érvényes, en-
nek alapján a Hungarnet a Központi Szolgáltatá-
si Fõigazgatóság alvállalkozójaként adhat li-
cenceket.

A vaskos, mintegy 50 oldalas éves beszámo-
lóból a továbbiakban a HUNGARNET könyvtá-
ri vonatkozású elemeit emeljük ki.

A Könyvtári Szakosztály (HEKSZ) szerepe
az elmúlt években megváltozott: az általános,
mindent átfogó érdekérvényesítés helyett inkább
a mindenkit érintõ generális érdekek és projek-
tek tartoznak feladatkörébe.

A Magyar Elektronikus Könyvtár régi felüle-
te és archív anyaga számára ma is az NIIF köz-
ponti szervere ad helyet, az OSZK szerverén 2003
óta létezik az új változat, s tükörszerver mûkö-
dik Erdélyben, Szlovákiában és a Vajdaságban,
ezek összes forgalma negyedmillió, a MEK 2.0
szerver látogatóinak száma 5 536 575 fõ volt
2005-ben. A MEK tavalyi gyarapodása ajándé-
kozás útján 1029 tétel volt, az összes dokumen-
tumszám 3310-re emelkedett.

Az Eleketronikus Periodika Archívum és
Adatbázis (EPA) 825 címet tartalmazó állomá-
nyát 851 345-en látogatták az elmúlt évben.

A 2001-ben indult SZEZAM szaktudományi
portál preferált szakterületei: számítástudomány,
fizika, egészségügy, könyvtártudomány. Az NIIF
szervere ad helyet a MOKKA-nak, amely NIIF-
projekt is egyben.

A HEKSZ közremûködött az Oktatási Minisz-
térium Elektronikus Információszolgáltatása
(EISZ) elõkészítésében, amely az egész felsõok-
tatás számára nyújt külföldi adatbázis- és e-
journal-szolgáltatást. (FL)

A Window of Sanghai elnevezésû projekt segítségével
könyveket kapott ajándékba az Országos Széchényi Könyvtár
Sanghaj városától. A néhány éve útjára indított kezdeménye-
zés célja, hogy a Sanghaj Könyvtárat összekösse más orszá-
gok nagy könyvtáraival, és egyúttal valamiféle kulturális hidat
képezzen Kína és a világ többi része között. Az adomány
tizenegy doboznyi értékes könyv, mely a kínai kultúrát, mûvé-
szetet, mindennapokat mutatja be. (forrás: Magyar Nemzet)


