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A Könyvborítók felsõfokon
címû kiállítás megnyitója*

Bizonyára mindenki õriz otthonában olyan köny-
vet, amelynek megvásárlásakor nemcsak a tarta-
lom, hanem a szép kivitelezés is döntõ szerepet
játszott. Ez a jó tipográfus, azaz a tervezõgrafi-
kus munkáját dicséri. Õ határozza meg a könyv
küllemét, amelyet az átgondolt formátum és a
tartalmat beharangozó borítólap tesz vonzóvá
kulturált grafikájával, színeivel, a betûk ritmu-
sával, s a mindezeket szerkezeti egységbe ötvö-
zõ kompozíciós rendszerével. Õ választja meg a
kötést, amely veretes értékét nemcsak a felhasz-
nált drága anyagnak, hanem a hozzá tervezett,
egyedi stílusjegyeket hordozó rajzolatnak is
köszönheti.

Mióta Erhard Ratdolt augsburgi nyomdász az
elsõ címlapot megtervezte, a könyv címlapjának
mûvészi kialakítása a tipográfusok legszebb fel-
adata lett.

A könyv mindenkori formájában tükrözõdik
a kor, amelyben született, s megmutatkoznak
mindazok az ideológiai és stílusbeli összetevõk
is, amelyek az adott társadalmi, gazdasági és
technikai körülmények fejlettségébõl következ-
nek. Amikor a tipográfiai tervezõk új formákkal
próbálkoznak, a kor követelményeihez, a ben-
nünket körülvevõ anyagi civilizáció stílusegysé-
géhez igazodnak. Így van ez napjainkban is. A
mai technikai fejlettség biztosítéka lehet annak,
hogy egy jó tipográfus kezében a könyv mûvé-
szi formát hordozó tömegtermékké váljon.

A könyvnyomtatás stílustörténetét a könyv-
címlapok formai változásai érzékeltetik a leg-
jobban. Minden könyv – mint tipográfiai feladat
– egyéni jellegû és egyszeri megoldást követel.
Ez fõképpen a címlapokra vonatkozik. A könyv
egyéb alkotórészeihez képest a címlap tág terve-
zési lehetõséget nyújt a tipográfus számára. A jó
címlap – mint a nagy zenemûvek elõtt a nyitány

– érzékeltetheti mindazt az örömet és élményt,
amelyet a címlapot követõen egy-egy jó könyv
jelenthet számunkra.

Címlapról beszélek, de egy kicsit pontosíta-
nom kell, hogy mit is értek alatta. A könyv lap-
jait a könyvtábla fogja össze. Ez bõr, mûbõr,
vászon, szõtt textil vagy papírborítású lehet. A
könyvtáblatervezés évszázadokon át az iparmû-
vészet kategóriájába tartozott. Gondoljunk a régi
bõrkötéses, aranyozott, ékkövekkel díszített köny-
vekre.

Napjainkban a könyvtábla anyagát, színét stb.
a könyvtervezõ határozza meg, ami alapvetõ
könyvesztétikai feladat. A keménytáblás vagy
kartonfedelû könyvet gyakran védõburkolóval
látják el, hogy megvédjék a sérüléstõl. A címlap
szerves része a könyvnek, a védõborító viszont
csak külsõ köntöse. A védõborító mûvészi gra-
fikájával és tipográfiai kialakításával fokozott
mértékben hívja fel az olvasók figyelmét egy-
egy kiadványra. Megfigyelhetjük, hogy a védõ-
borítóval ellátott könyv címlapja grafikailag egy-
szerûbb, tömörebb, ünnepélyesebb. A védõborí-
tó lazább kapcsolatban áll a könyv teljességével,
és sorsa múlandó. De a mûvészi kivitelû védõ-
borító a könyv legjobb reklámja. Fontos, hogy
grafikai (vagy tipográfiai) megoldása tükrözze a
mû tartalmát, szellemét, színvonalát, kompozí-
ciója összecsendüljön a könyv belsõ elrendezésé-
vel, formai kialakításával.

Nagyon értékes könyvet gyakran könyvtok-
kal védenek. Ennek is mutatós külsõt adhatnak.
Színe, grafikai kivitele összhangban állhat a vé-
dõborító és a könyvtábla grafikai külsejével.

A fentiekbõl következik, hogy vannak köny-
vek, amelyeket csak könyvtábla fed, és ez egy-
ben a külsõ címlap is. A belsõ és hátsó címlap-
ról most nem beszélek, melyek természetesen
szerves részei a tervezésnek.

A könyvtábla és a védõborító megtervezése
tehát átgondolt munka eredménye. Az emberek
a könyvekben mint tárgyakban örömüket lelik,
ha nem csak tartalmuk, de testük is szép és ne-
mes. A szép könyv a tömegízlés nevelésének
magasrendû feladatát betöltõ eszköz is lehet.

Milyen eszközök segítik a tipográfust a fenti
cél elérésében? Elsõsorban a betû. Az érdekes-

* Elhangzott 2006. június 7-én a jászberényi Városi Könyv-
tárban, a 77. ünnepi könyvhét megyei megnyitóján.
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ség kedvéért említem, hogy több mint kétezer
betûtípust tartanak nyilván. Mivel minden típus-
ból tíz betûfokozattal számolhatunk, a világ la-
tin betût alkalmazó nyomdászai több mint húsz-
ezer betûtípus és fokozat közül választhatnak. A
betûtípusoknak egyéniségük van. Képesek mél-
tóságteljes, kecses, megnyugtató, izgató vagy
figyelemfelkeltõ hatást kiváltani. De igaz az is, hogy
ugyanaz a típus más-más érzelmi hatást kelthet at-
tól függõen, hogy a könyvtervezõ hogyan rendezi
el a szövegsorokat a papír síkján. A betûknek a
tartalommal is össze kell csendülniük.

A szín éppen olyan fontos hatóelem a tipog-
ráfiában, mint a betû. A fehér felület sem passzív
háttér, hanem a tipográfiai kompozíció fontos,
aktív eszköze. A szín nem csupán esztétikai elem,
hanem összetevõje a tervezésnek. (Például a cím-
sorok eltérõ színnel való kiemelése.) Fontos sze-
repet játszhatnak egyéb kiegészítõ elemek, köz-
tük emblémák, fotók, illusztrációk is. A felhasz-
nált eszközöket a kompozíció teszi teljessé.

Döntõ a tervezésnél, hogy milyen olvasóré-
teg számára készül és milyen tartalmat hordoz a
könyv. Más-más a feladat, ha gyerekeknek, diá-
koknak, felnõtteknek, szakembereknek vagy tu-
dósoknak szánják.

Igen fontos a gyermekeknek szánt könyvek
igényes tervezése. A betûtípust össze kell han-
golni az illusztráció jellegével, színességével,
vonalvezetésével, hogy a kép és a szöveg, a
könyv külsõ köntöse, a kötés, szerves egészbe
illeszkedjen. Hasonlóak az elvárások az ifjú-
sági könyveknél, sõt a tankönyveknél is. A for-
mai tekintetben színvonalasan kialakított gyer-
mekkönyvek szélesítik a gyerek tudásvágyát,
gazdagítják gondolatvilágát, fejlesztik szépér-
zékét.

Nézzünk néhány konkrét példát az elmondot-
takra a kiállított anyagból.

A Harry Potter-könyvek betûi különleges,
egyedi tervezésûek. Ezzel magukra vonják a fi-
gyelmet, könnyen megjegyezhetõk. A sorozat
minden újabb könyvén ismétlõdnek. A szöveg-
hez kapcsolódó képek is fantasztikus világra utal-
nak, lebegõ, repülõ formáikkal megragadják a
gyerekek képzelõerejét.

A csak betûkkel komponált borító is – mint
Szentkuthy Miklós Prae címû könyve – lehet
nagyon izgalmas, meggyõzõ és figyelemfelkel-
tõ. Ez jó példa arra, amikor a kevesebb több.

A tartalom és a forma egysége jól érvényesül
Tersánszky Józsi Jenõ könyvének borítóján, ahol a
groteszk megjelenik a grafikán és a betûformán is.

A fotó játszik fontos szerepet a Labancz Anna
gyilkossága címû könyvön. A fekete-fehér port-
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ré mellett az erõsen hangsúlyozott vörös betûk
sejtetik a tragikus tartalmat.

Hasonló színvilágú (fekete-fehér-vörös) Szécsi
Magda Idõtépõ címû kötete. A fekete keret, a
vörös szín erõteljes kontrasztja szintén tragédiát

sejtet, amit a grafikai ki-
egészítés könnyedebb
vonalvezetése sem old
fel.

A Németh László há-
rom regényét összefogla-
ló köteten is a szín ját-
szik fontos szerepet. A
vízszintes csíkok harmó-
niába fogják össze a vé-
kony karakterû betûkkel
komponált címeket.

A helytörténeti mun-
kák címlapjai közül ki-
emelném a Jászsági Év-
könyv borítóját. Függõ-
legesen szimmetrikus
kompozíció. A kék-fehér
sávot középen a címer
fogja össze. A függõle-

ges tagolást a fekete betûk vízszintes sora tartja
egyensúlyban. Világos, áttekinthetõ szerkezet.

Bathó Edit A jász viselet címû könyvének
borítója a cím elolvasása nélkül is azonnal sej-
teti a tartalmat. A borító felsõ részén vignetta-
szerûen elhelyezett képen egy fotókivágást lá-
tunk a népviselet jellemzõ részletével. A fi-
gyelemfelkeltés jó eszköze. Középtõl kicsit
lejjebb a szerzõ és a cím rajzos lendületû be-
tûkkel, amit kissé a térbe emel az „árnyékuk”.
Lent középen a sorozat emblémája. Az egyes
elemeket összefogják a lila finom árnyalatai
és a népi motívum.

Természetesen nem minden borító felel meg
az esztétikai elvárásoknak. Vannak ízlésrombo-
ló, zavaros, zsúfolt, áttekinthetetlen kompozíci-
ójú címlapok (talán a tartalom is hasonló...), ahol
a kereskedelmi szempontok a mérvadóak és egy
bizonyos fogyasztói igény kiszolgálása.

Igaz, a könyv használati tárgy, de a szép
tipográfia, a mûvészi könyv olyan kategória,
amelyben a szépség és a hasznosság, a mûvé-
szi megoldás és a gyakorlati cél azonos arány-
ban érvényesülhet. Megnyitómmal az volt a
célom, hogy az ösztönös megérzésen túl értõ
szemmel is figyeljünk a könyvek külsõ meg-
jelenésére – különösen a gyerekirodalom ese-
tében – és értékeljük a tipográfusok mûvészi
munkáját.

Szántai Katalin
nyugalmazott rajztanár
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Béka-koncert
a
könyvtárban

Több kollégát meghök-
kentett a június elsõ
napjaiban a Kataliston
is közzétett meghívónk,
mely egy békakoncert-
re invitált. Mi sem bi-
zonyítja ezt jobban,
mint az a számtalan
visszajelzés, amit már
másnap kaptunk. Volt,
aki a program újszerû-
ségéhez gratulált, volt,
aki valamilyen szemé-
lyes érintettség miatt írt, de volt olyan is, aki
igazából nem tudta mire vélni e szokatlan címet.
Néhány reakciót – név nélkül – idéznénk:

„…Nagyon szellemes. Szívbõl gratulálok a ki-
találóknak, a szerzõknek, valamint a kedves köz-
remûködõknek….”

„Ez impozáns, gyönyörû, gratulálok! Irigylem
a résztvevõket.”

„Sajnálom, hogy nem lehetek ott a progra-
mon. Gratulálok az ötletekhez!”

„Bevallom, béka-ügyben járatlan vagyok (ked-
ves dolognak tûnik – sok sikert hozzá), most
egyébként brekegni is képtelen lennék…”

Örülünk, hogy azoknak volt igazuk, akik már
a meghívóból látták, érezték, hogy az újszerûség
vonzó lesz a közönség számára, hiszen sokan a
berakott pótszékek ellenére sem fértek be. Kö-
szönjük a bizalmat e kollégáknak, s ígérjük, ha
igénylik, hozzájuk is elvisszük az Összefonódó
értékeink: természet – tudomány – mûvészet címû
elõadássorozatunk mûsorait! Mai, divatos szóhasz-
nálattal élve a természettudományt és a mûvésze-
teket összekapcsoló show-mûsor volt ez; kalando-
zás az irodalom, a zene, a természettudomány, a
mûvészet világában. Mindezt körítettük az öt tárlót
megtöltõ könyv- és békafigura-kiállítással, a kez-
dés elõtti várakozás idejét kitöltõ filmvetítéssel és
élõállat-bemutatóval. Az utóbbit Tóth Istvánnak és
Görögh Zoltánnak köszönhetjük.

Célunk az volt, hogy az ünnepi könyvhétre
valami olyan ötletet valósítsunk meg, amely
minden korosztályt és minden réteget érint; együtt

és egyszerre érezhetik nagyon jól magukat, szá-
mos új ismerethez juthatnak, de hozzátehetik saját
tapasztalataikat is. A környezetvédelmi világnap
(június 5.) könyvhéttel való egybeesése pedig
szinte kínálta a lehetõséget. Persze kellett hozzá
sok-sok régi személyes ismeretség, de leginkább
az, hogy Puky Miklós biológussal, az MTA
Magyar Dunakutató Állomásának (Göd) tudo-
mányos munkatársával, a Varangy Akciócsoport
Egyesület elnökével élvezõi, illetve aktív része-
sei lehettünk Láng István akadémikus 2002-ben,
az MTA dísztermében, hazai és külföldi szak-
emberek, akadémikusok számára tartott azonos
címû elõadásának. A professzor hozzájárulását
adta ötletének felhasználásához, s már csak az
volt a dolgunk, hogy az általunk megcélzott, fent
említett közönség számára formáljuk azt.

Megfogalmaztuk saját mottónkat is:
Ha megfogyatkoznak a békák,
nem csak szúnyogból lesz több és gólyából
kevesebb;
nem csak kertünk õrzõit és gyógyszereink
alapanyagait veszíthetjük el;
nem csak tavaszi és nyáresti zenénk halkul
el, hanem
a múzsa csókja is veszít forróságából.
Egész esténket ebben a szellemben szerveztük.
Hogy miért éppen a békák körül forgott a világ

ezen az estén? Mert Magyarországon ma már
minden békafaj védett, de sajnos ennek ellenére
eltûnésük sokfelé tapasztalható. A róluk szóló
elõadással egyben az egész élõvilág tiszteletére,
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megóvásának szükségességére kívántuk felhívni
a figyelmet!

Vida Gábor akadémikus egyik könyvének
elõszavában szellemes példával – a békák segít-
ségével – mutatja be egy lehetséges ökológiai
katasztrófa kialakulását. Ezt mindenképpen meg
kívántuk osztani a közönséggel, kicsikkel és
nagyokkal egyaránt. A gondolatok önmagukban
sem lettek volna hatástalanok, de Hegedûs D.
Géza elõadásában még a kevésbé kihegyezett,
esetleg tapasztalatlan gyermeki fülek is megért-
hették a gondolatot. Köszönet a szerzõnek, hogy
a vészesen fenyegetõ veszélyre mindenki szá-
mára érthetõ módon hívja fel a figyelmet, s hála
a mûvésznek, aki az elsõ pillanattól pártolta az
ötletet, elhivatottan, ugyanakkor megannyi hu-
morral tolmácsolta a rábízott gondolatokat szû-
kebb hazájában. Az est további részében is így
volt ez, amikor a béka-irodalom birodalomban
barangolhattunk a segítségével. Azt szinte vala-
mennyien gyaníthattuk, hogy Weöres Sándor és
Kányádi Sándor bizonyára a békákat sem hagyta
ki verseibõl az állatok számbavételénél, de hogy
Babits Mihályt, József Attilát, Kassák Lajost,
Kosztolányi Dezsõt, Szabó Lõrincet és Virág Be-
nedeket is megihlették a hol rútnak és gonosz-
nak, hol pedig kedvesnek és jóságosnak gondolt
békák, talán kevesen hittük. A programból a gyer-

mekversek sem hiányozhattak, melyeket Kruták
Dóra és Bajánházi Tamás tolmácsolt. Köszönet
Angyal Valéria tanárnõnek a felkészítésért!

Azt, hogy a néphagyomány hogyan õrizte meg
ezeket a meglehetõsen vegyes megítélés alá esõ
állatokat, Pregitzer Fruzsinától tudhattuk meg.
Van, ugye, aki iszonyodik tõlük, de akad olyan
is, aki szereti õket, s kíméletesen bánik velük, s
a hiedelmek, szólások is eszerint formálódtak. A
békák persze igaz valójukban, képen, hangban is
megjelentek, s így bemutathattuk a közönségnek
valamennyi Magyarországon élõ, illetve néhány
nálunk nem honos békafaj legfontosabb ismér-
veit. Talán ezek voltak a legmeghökkentõbb pil-
lanatok: óriási méretû, kivetített békákkal talál-
kozni szemtõl szembe! S milyen különösek vol-
tak a képek alá bejátszott békahangok! Még egye-
dibbé az tette mindezt, hogy Koi Gergõ trombi-
tán kísérte a békák egyikét-másikát.

A zene világában is nagy kirándulást tettünk.
Belehallgattunk Joseph Haydn egyik vonósokra
komponált mûvébe, ami a Béka kvartett címet
viseli. Néhány pillanatra tényleg úgy érezhettük,
közelünkben egy nádas tó húzódik. Ugyanezt a
hangulatot idézte Bartók Béla zenéje is. Hogy
oldjuk az éjszaka sötétjét, öt világrész bélyege-
ibõl vetítettünk ki néhányat.

Nem hagyhattuk ki zenei repertoárunkból a
magyar nótát és a táncdalt sem. Elõbbi kissé
mókás, utóbbi romantikus nyáresti hangulatot te-
remtett. Dalnoki Éva Erna és Molnár István
hosszú évek óta operett- és nótaestek elõadója.
Bódis Gábort pedig mint a Mandala Dalszínház
énekesét ismerhetik már az egész országban.
Megzenésített békadalt a Vannás együttes elõ-
adásában is hallhattunk. Dubrovay László zene-
szerzõt egyik trombitaversenyébõl vett részlet be-
játszásával igyekeztünk megismertetni vendége-
inkkel, s nem maradhatott el a klipek világából
jól ismert Crazy Frog (Õrült Béka) sem a vetí-
tõvászonról.

Az est fénypontjai egyrészt a béka- és gólya-
álarcba öltözött kiskamaszok voltak, akik a prog-
ram címadó dalát, a Békakoncert címû kórusmû-
vet adták elõ Gazdagné Seregi Ildikó vezetésé-
vel. Másrészt azok a zeneovisok, akik a Hosszú-
lábú gólya címû gyermekjátékot mutatták be
Hajdú Ágota irányításával.

A békahang-utánzó verseny résztvevõi kizáró-
lag gyerekek voltak, mintegy tucatnyian. Vala-
mennyi bátor vállalkozó egy békát ábrázoló képes-
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lapot kapott Pregitzer Fruzsinától, s az elsõ három
helyezettnek különbözõ hangot adó, csörgõ-zörgõ
békafigurákat adott át Hegedûs D. Géza, aki vala-
mennyi résztvevõt megjutalmazta egy óriási breke-
géssel, amivel elnyerte a közönség különdíját.

A környezetvédelmi világnapot és a könyv-
hetet összekapcsoló Békakoncert végén útrava-
lót is adtunk a vendégeknek; egy régi inka köz-
mondás bölcs életvitelre vonatkozó útmutatását:
A béka nem issza fel a tavat, amiben él.

Nem lenne teljes a beszámoló, ha nem idéz-
nénk az est vendégkönyvébõl.

Az elõadást a Kölcsey TV teljes egészében
felvette, abból szerkesztett mûsort készített, s jú-
nius 17-én este, fõ mûsoridõben levetítette. Ha
valaki ízelítõt szeretne kapni a mûsorból, ennek
egy rövidített változatát szívesen elküldjük. El-
érhetõségünk: vraukone@mzsk.nyirbone.hu

 Vraukó Tamásné

A könyvtárak szükséges
voltáról
Zárás elõtt öt perccel (a macerás olvasók ilyen-
kor szoktak feltûnni) olvasó telefonál. Az egész
várost bejárta, az egész napot a könyvtárakban
töltötte, rohant ide és oda, és telefonált, és ro-
hant újból, és már csak bennünk van minden
végsõ reménye.

A nyomozás során a Liszt Ferenc téri gyerek-
könyvtárba is telefonált, itt talált egy virágok lo-
csolásának szándékával betérõ könyvtárost, aki el
nem ítélhetõ módon felvette a telefont. A megadott
paraméterek alapján – mert az olvasó se könyvcí-
met, se szerzõt nem tudott – közelebb kerültek a
rejtély megoldásához. Szerintem õ csak Kucska Zsu-
zsa lehetett, aki a szabadsága alatt is tájékoztat. Az
õ információi szerint nálunk megvan a KÖNYV,
aminek a címlapján egy ûrhajó és gyerekek van-
nak mûanyag flakonokból készítve. Lázas kotorá-
szás agytekervényeim és tizenötéves gyerekkönyv-
táros múltam emlékei között, és beugrott. Egy régi
könyv, amit relikviaként õrzünk raktárunk mélyén,
van vagy harmincéves, de azért... Fantasztikus tár-

gyakkal teli, amik csakis mûanyag flakonok fel-
használásával készültek. Brrrr... Eszembe jutottak
leányom ez idõbeli technika órái, amikor egyebek
közt rózsaszín bipes flakonból készített szélmalmot.
Ennek végeredményét napokig hordozta kötéssel
az ujján, meg sebészettel a hátunk mögött.

Bár a fellelt könyv borítóján semmi ûrhajó,
mert már könyvtári kötésben volt, de félreérthe-
tetlenül ez volt az. A hölggyel madarat lehetett
volna fogatni, és õ azonnal a szelek szárnyán
rohan érte. Hiába mondtam, hogy bezártunk, in-
dulunk haza és majd holnap, neki csak ma – így
ottmaradtunk, és telefonon navigáltuk a városon
keresztül. Egy óra múlva meg is érkezett! Bevá-
gódott, és közölte kifulladva, hogy majdnem el-
gázolta az 50-es villamos! Jaj!

Mint kincset tartotta kezében, és végignézhet-
tük vele az összes mûanyag kütyüt. A fodrász-
szalon különösen tetszett. Mint kiderült, õ ipar-
mûvész, és ilyen tárgyakat szeretne tervezni. És
képzeljük, hogy az egyik flakonból készített szék-
be pont belefér a Barbie baba. De õ olyan köny-
vet is látott, amiben a fodrászszalonban az idõs
nénik is benn ülnek, mert ez egy sorozat. Itt már
kezdtük feladni. Mondtuk, kész, itt nénik nélküli
szalon van és pont.

Megható búcsút vettünk az olvasótól, és ha
ezentúl bármelyik játékboltban egy WU 2 sam-
ponos flakonban csücsülõ Barbie babát láttok,
az a FSZEK Lõrinci Nagykönyvtárának érdeme!
Ez az eset rávilágított a Gutenberg galaxis érvé-
nyességére, mert mindezt interneten keresztül?!

Budavári Klára

Szakmai nap
Hajdúdorogon

A Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár háló-
zatszervezési-módszertani osztálya a Hajdú-Bi-
har Megyei Európai Információs Pont támogatá-
sával 2006. június 26-án szakmai napot szervezett
a városi könyvtárak vezetõinek az európai uniós
elvárásokhoz igazodó könyvtári rendszerrõl.

A téma nemcsak ígéretes volt, valóban tartal-
mas, hasznos információkat nyújtó programokat
rejtett, melyek során az elõadók korábban, más
könyvtárakban már kipróbált, megtapasztalt ered-
ményeket, pozitív vagy negatív tanulságokat
osztottak meg a hallgatósággal.



  Könyvtári Levelezõ/lap • 2006. augusztus • 17

Vendéglátónk az olvasó- és elõadóteremmel,
galériával rendkívül korszerûen, esztétikusan ki-
bõvített hajdúdorogi Mészáros Károly Városi
Könyvtár volt, mely a felújítás eredményeként
kultúrához, mûvészetekhez méltó, ideális hely-
színt biztosító intézménnyé vált.

A konferenciát a megyei könyvtár igazgatója,
Eszenyiné Borbély Mária nyitotta meg, aki üd-
vözölte a rendezvény résztvevõit és megköszön-
te  vendéglátóinknak a szakmai nap sikeressége
érdekében végzett munkájukat, fáradozásukat.

A könyvtár korszerûsítésének kezdeteirõl,
folyamatáról, megvalósításáról, valamint Hajdú-
dorog lendületes fejlõdésérõl hallhattunk Kujbus
Mihály polgármester köszöntõjében, majd Ga-
lamb Györgyné, a könyvtár igazgatója beszélt a
felújítást sürgetõ, kitartó próbálkozásokról, ne-
hézségekrõl, sikerekrõl, megvalósításról, jelen-
legi tervekrõl.

 Béres Lili, a Europe Direct vezetõje azokról
a korlátlan információszerzési lehetõségekrõl,
országhatárokat is átívelõ szolgáltatásokról tájé-
koztatott, melyeket cégük bárki, így a könyvtá-
rak számára is ellenszolgáltatás nélkül biztosít.

Szalai Gáborné, a gyõri Kisfaludy Károly
Megyei Könyvtár osztályvezetõje, valamint Kiss
Lászlóné, a Derecske Város Mûvelõdési Köz-
pont és Könyvtár vezetõje a manapság oly aktu-
ális kistérségi együttmûködés lehetõségeirõl,
nehézségeirõl beszélt.

 Fótos Imréné, a balmazújvárosi Lengyel
Menyhért Városi Könyvtár igazgatója a mozgó-
könyvtári feladatellátás gyakorlati tapasztalatai-
ról számolt be.

A konferencia kiváló lehetõség volt arra, hogy
ismét meglássuk: minden könyvtárnak különbö-
zõ feltételei, lehetõségei, eszközei, fenntartói
vannak, s e különbözõségekbõl építkezhetünk,
megoszthatjuk szakmai tapasztalatainkat, sikere-
inket, nehézségeinket.

S miközben gyûjtöttük az információkat,
hallgattuk az elõadásokat, ki-kitekintettünk a
körülöttünk lévõ, meleg hangulatot árasztó fa-
lakra, a modern polcokra, a kényelmes székekre,
asztalokra, a puha szõnyegekre, az ízléses füg-
gönyökre. Ezt a meghittséget nemcsak az egyedi
tervezésû, új berendezés, a friss festékszag és a
tisztaság illata sugározta, kellett ehhez az érzés-
hez valami más is. Kellettek a hajdúdorogi
könyvtárosok, akik szeretettel, kedvességgel vár-
ták vendégeiket és osztották meg velünk az õket

ért örömöt: XXI. századi könyvtárhoz illõ kör-
nyezetben fogadhatják látogatóikat.

Mi pedig õszintén örülünk velük, gratulálunk
ehhez az óriási eredményhez és köszönünk min-
dent! Nemcsak a meleg fogadtatást, a figyelmes
vendéglátást, az elõadások utáni ebédet, a városné-
zést és az útravalóul kapott ajándékot, de legin-
kább a megerõsítést, hogy érdemes lelkesedni,
akarni.

Németi Katalin,
a téglási Városi Könyvtár vezetõje

Érték és hagyomány
a közgáz könyvtárában

A Budapesti Corvinus Egyetem (BCE) Közpon-
ti Könyvtára június 14-én negyedik alkalommal
adott otthont a Magyar Közgazdasági Klasszi-
kusok címû sorozat két új kötete – Berzeviczy
Gergely: A közgazdaságról (szerkesztette Horváth
László) és Heller Farkas: Etikai tudomány-e a
közgazdaságtan (szerkesztette Madarász Aladár)
– kiállítással és filmvetítéssel egybekötött be-
mutatójának.
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A könyvsorozatot a Budapesti Corvinus Egye-
tem Közgazdasági Elméletek Története Tanszék
indította el 2001-ben azzal a céllal, hogy a ma-
gyar közgazdasági gondolkodás legnagyobb
egyéniségeinek gondolatai jelen legyenek a szak-
mai köztudatban, és a nagyközönség számára is
hozzáférhetõvé váljanak. Kossuth Lajos, Heller
Farkas és Kautz Gyula gazdasági írásai mellett
olyan, méltatlanul elfeledett tanulmányok jelen-
tek meg, mint Bethlen Domokos Nemzeti jól-
létrõl szóló mûve, vagy Berzeviczy Gergely most
megjelenõ mûve a közgazdaságtanról.

A könyvbemutató házigazdái Bekker Zsuzsa,
a BCE Közgazdasági Elméletek Története Tan-
szék tanszékvezetõje, a sorozat szerkesztõje;
Alföldiné Dán Gabriella, a BCE Központi
Könyvtár fõigazgatója; Halász Géza, az Aula
Kiadó irodalmi vezetõje és a Heller Farkas Szak-
kollégium voltak. A díszvendégek – Berzeviczy
Etelka és Heller Tamás Farkas – itt vehették át
a sorozat új köteteinek díszkötéses példányát.
(Fotók az elõzõ oldalon!)

A rendezvényt Mészáros Tamás, a BCE rek-
tora nyitotta meg köszöntõ beszédével. Az egyes
köteteket a szerkesztõk mutatták be. A bemutató a
Heller Farkas Szakkollégium által készített, Heller
Farkas életérõl szóló film vetítésével zárult.

A sorozat minden eddig megjelent kötetéhez
készült egy emlékkiállítás, amely a szerzõk éle-
tét és munkásságát eredeti dokumentumok és a
könyvtár állományában található muzeális gyûj-

temény segítségével kívánta bemutatni. A rep-
rint kiadások mellett megtekinthetõk az eredeti-
ek is. A kiállítás megnyitójára az Evangélikus
Országos Levéltár bocsátotta rendelkezésünkre
Berzeviczy Gergely egyik, vallási kérdésekrõl
írott kéziratát.

A kiállítás szeptember 30-áig a könyvtár nyit-
vatartási ideje alatt ingyenesen megtekinthetõ,
valamint a könyvtár honlapján (www.lib.uni-
corvinus.hu) virtuális kiállítás is elérhetõ a két
közgazdász életérõl és munkásságáról.

Andrejkovicsné Tanner Tímea–Demecs Éva

Könyvtárostanárok
1958 és 1988 között
A Bod Péter Társaság könyvtárostanárai adatla-
pot postáztak a Magyar Könyvtárosok Egyesü-
letében Iskolai Szekciót alapító kollégáknak.
Kértük, ismerõseiknek hívják fel figyelmét mun-
kánkra.

Az iskolai könyvtárak története az iskolák tör-
ténetével kezdõdik, az újkori története 1958-ban.
Ekkor született rendelet az Országos Pedagógiai
Könyvtár (OPK) újbóli megnyitásáról. 1986-ban
alapítottak önálló szekciót az iskolai könyvtá-
rosok. Azóta, éppen a szervezeti élet következ-
tében, jól vagy legalább jobban dokumentált az
iskolai könyvtárügyünk. A gyökerekbõl, a kez-
detekrõl kevés a megmaradt információ, az 1959-

ben indult Iskolai
Könyvtárosok Tájé-
koztatója címû folyó-
irat mai napig elem-
zésre váró cikkein
kívül. Ezért határoz-
tuk el, hogy megkér-
jük mindazokat,
akik tudnak, segítse-
nek az 1958 és 1988
közötti elsõ harminc
év dokumentumainak
összegyûjtésében.

88 adatlap érke-
zett.  (Néhány el-
hunytról családta-
gok, kollégák küld-
tek anyagot.) Az
adatok mellé többen
leírták személyes
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emlékeiket, tanulmányt vagy bibliográfiát küld-
tek munkásságukról. Így jött létre az a doku-
mentumgyûjtemény, melynek alapján hárman
(Apai Béláné, Pásztor Emilné és Ugrin Gáborné)
egy-egy tanulmányt készítettünk, Bónis Márta,
társaságunk gazdálkodási felelõse gondos mun-
kával három táblázatot állított össze. Nem könyv-
tártörténet született, hanem olyan gyûjtemény,
melyre majd egyéb források mellett támaszkod-
hatnak a történetírók.

Könyvtárak
a sikeres

társadalomért…
Az Informatikai és Könyvtári Szövetség  elnök-
sége június 14-én tartott bizottsági ülést a tago-
zatvezetõkkel együtt.

Az elnökség az Összefogás 2006. évi rendez-
vényének elõkészítésével foglalkozott, melyre
ebben az évben 2006. október 4. és 14. között
kerül sor. (A kiemelt régiós rendezvények témáit,
helyszíneit és tervezett idejét a Tudjon róla ro-
vatban szereplõ felhívásban olvashatják – a
szerk.)

A rendezvényhez központilag készül program-
füzet, plakát, valamint honlap, és terveink sze-
rint tévéreklám.

Mi volt annak a három évtizednek a lényege?
Ekkor tettük meg a sajátos magyar könyvtár-
pedagógia elsõ lépéseit! A könyvtár folyamatos
építése mellett egyre több helyen készített az is-
kola könyvtárosa a tantestület igényét figyelem-
be véve átfogó könyvtárhasználati programot
annyi évfolyam számára, amennyi az adott isko-
lában volt. A könyvtárhasználati ismereteket és
gyakorlatokat megtervezte, s az órákat a könyv-
tárban a tantárgyfelosztásban szereplõ kollégák-
kal közösen valósította meg. A tanítási idõn túl,
a nyitvatartási idõben egyénileg foglalkozott a
tanulókkal, tanácskozott a tanárokkal. A tapasz-
taltabbak közül késõbb sokan vállalták tudásuk
átadását munkaközösség vezetõjeként.

Az adatok gyûjtését befejeztük. 88 kolléga
nevét vettük fel a három táblázatba. Sajnos kö-
zülük már többen elhunytak. Javasoljuk, most
kutassák fel minél többen azokat, akik nem sze-
repelnek összesítésünkben, s közösen keressék
szakmánk gyökereit saját környezetükben. Az
önállóvá váló Könyvtárostanárok Egyesülete
megalakulásának huszadik évfordulójára, 2006-
ra minél többen küldjék el az utóbbi két évtized-
rõl (vagy ötven évrõl) véleményüket, emléküket
a KTE elnökének, Bondor Erikának.

Ugrin Gáborné

IKSZIKSZIKSZIKSZIKSZ     –––––     hírek,hírek,hírek,hírek,hírek,     eseményekeseményekeseményekeseményekesemények

A Kiemelt Kulturális Események Ideiglenes
Szakmai Kollégiuma a projekt ellenõrzésére
monitoring rendszert hozott létre.

Az elnökség javasolta, hogy minél több
könyvtár legyen nyitva a Könyves Vasárnapon,
s a késõbbiekben is legyen ez a könyvtárak nap-
ja. A javaslatot az elnökség tagjai egyhangúlag
elfogadták.

Az elnökség egyetértett azzal, hogy az IKSZ
támogassa az EU Kommunikációs Fõosztály ál-
tal az EU információs pontok számára szerve-
zendõ kétnapos szakmai továbbképzést, mivel
150 tagkönyvtár a tagja.

Az Informatikai és Könyvtári Szövetség  el-
nöksége felkérte Szentirmai Zoltán  szentendrei
szobrászmûvészt az alapítandó Könyvtárügyért
elismerés elkészítésére.

-mi-


