
teendők végzésére, akkor néha mégis azt kell 
gondolnom, hogy elsősorban könyvtáros va
gyok. Ha az kéretik rajtam számon, hogy mi
féle szakmai kompetenciával rendelkezem, 
akkor töredelmesen be kell vallanom, hogy 
„csak" olasz szakos nyelvtanári diplomám 
van. Innen nézve tehát megint csak nem va
gyok könyvtáros, de ha visszatekintek az itt 
töltött időszakomra, magam is meglepődve ál
lapítom meg, hogy mennyi mindent eltanul
tam már a szakmából, jórészt autodidakta mó
don, a magam kenyerén, s ha hozzáveszem, 
hogy szívesen végzem azt a munkát, megint 
csak oda lyukadok ki, hogy azért mégiscsak 
könyvtáros (is) vagyok. 

Kétségtelen, hogy ez a gyűjtemény „elbírna" 
egy szakképzett és csak a könyvtárral foglalko
zó szakembert. Az elődöm, aki 2005-től 2007-
ig volt az akadémia titkára, történetesen könyv
tár szakos volt, ez az eset azonban inkább vélet
len, mint rendszeres az intézmény múltjában. 
Magam úgy látom, hogy egy ilyen irányú szak
mai előrelépésnek objektív és szubjektív akadá
lyai is vannak itt. Az objektív, mint tudjuk, a 
pénz, illetve annak hiánya. Erről nincs mit be
szélni. A szubjektív az, hogy enyhén szólva is 
elég élénk a munkatársi forgalom az intézetben, 
mint a külföldi magyar kulturális intézetekben 
általában. Itt nem nagyon tervezhet az ember 
hosszú távra, négy-öt év adatik többnyire, és 
jobbára a politikai „vetésforgó" szabja meg az 
itt dolgozók idejét. Más kérdés, hogy szerény 
véleményem szerint egy olyan, „echte" szakmai 
feladatot, mint egy egyszemélyes intézeti 
könyvtár vezetése, talán mégsem kellene kiten
ni a forgandó politikának. • 

Április 14-én, a könyvtárosok világnapján az MKE 
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei szervezete ünnepi 
taggyűlést tartott. Ünnepelték magukat és kiemel
ten két kollégájukat, akik elsőként vehették át a me
gyei szervezet által alapított, könyvtárosi-közéleti 
munkát elismerő díjakat. Biczák Lászlóné a Csen
des János-életműdíj első kitüntetettje. Az életműdíj 
Csendes János képmását ábrázoló bronzplakett. 
Szivák Gábor Szabolcs Szatmár Bereg Megye 
Könyvtári Kultúrájáért kitüntetésben részesült, ami 
egy arany pecsétgyűrűvel jár. Mindkét díjhoz juta
lom is társul, ami a mindenkori minimálbér egy ha
vi összege. 

A fajok eredete első kiadása 
került kalapács alá Londonban 

A kétszázadik éve született Charles Darwin fő 
művének első kiadása került az érdeklődés kö
zéppontjába nemrégiben: A fajok eredete termé
szetes kiválasztás útján, vagy a létért való küzde
lemben előnyhöz jutott fajták fennmaradása 
című kötet. Az eredetileg orvosnak készülő, 
majd a természetrajz felé forduló, az evolúcióel
mélettel foglalkozó tudós könyve most egy nor-
folki aukción talált gazdára. 

A könyvkülönlegességből az első kiadásban 
csak ezerkétszáz példányt nyomtattak, ezeket 
rögtön el is kapkodták az érdeklődők. Ezért a mű 
minden létező első kiadású példánya óriási érté
ket képvisel. A Keys of Aylsham, a kötetet auk
cióra bocsátó cég szerint az említett példányt 
egy norfolki könyvkereskedő vette meg. 

Andrew Bullock, a Keys aukciós társaság 
könyvszakértője azt mondta: „Ez a legfontosabb 
valaha létezett biológiai szakkönyv, és ez most 
egyike azoknak a ritka alkalmaknak, amikor fe
hér kesztyűt húz az ember, mielőtt tisztelettel 
kézbe venné ezt a kincset. Korszakos mű, amely
nek első kiadását, első nyomtatott változatát 
minden komoly bibliofil gyűjtő meg akarja sze
rezni, és ez volt a soha vissza nem térő alkalom. 
Ehhez hasonló kötet csak nagyon ritkán bukkan 
fel az árveréseken, és ha mégis így történik, 
olyan fontosnak tekinthető, hogy gyakran nem
zetközi intézményes könyvtárak akarják megvá
sárolni." • 

(Forrás: Magyar Hírlap) 

Kitüntetések 

Április 15-én adták át Szegeden a Network-sho-
pon a 2009. évi Hungarnet-díjat. Hungarnet-díjban 
részesült Kokas Károly, a Szegedi Tudományegye
tem Egyetemi Könyvtár informatikai főigazgató
helyettese, a Magyar Elektronikus Könyvtárért 
Egyesület elnökségi tagja és Zombory László, a Bu
dapest Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 
profeszszora, a Hungarnet Egyesület elnöke. 

Gratulálunk a kitüntetetteknek, és további jó 
munkát kívánunk! 
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S z e m e 
Egyetemi könyvtárak 

Magyarországon 

•*• Budaházy Ibolya 

Ember vigyázz, figyeld meg jól világod, 
ez volt a múlt, emez a vad jelen, -
hordozd szívedben! 

(Radnóti Miklós) 

Az Egyetemi Könyvtárigazgatók Kollégiuma 
immár második alkalommal adja közre a ma
gyarországi egyetemi könyvtárak történetét és 
szolgáltatásait bemutató kiadványát. Az igé
nyes megjelenésű könyvet kellemes érzés kéz
be venni, a gazdagon illusztrált ismertetők 
érdekes betekintést nyújtanak a hazai felsőok
tatás múltjába és jelenébe. A tájékozott olvasó 
már első pillantásra láthatja, hogy az öt évvel 
ezelőtti munka újabb kiadását tartja a kezében. 
A múltat idéző borító megegyezik a 2003-as 
kiadáséval, csupán a szín és a cím alatti év
szám jelzi, hogy az eltelt évek változásairól is 
olvashatunk benne, ugyanakkor ez a változat
lanság utal a folytonosságra. 

Az első benyomás. Örömteli volt látni, hogy 
az egyetemi könyvtárak vezetői olyan könyv 
összeállítására vállalkoztak, melyben a múlt és 
a jelen kontextusában tűnnek fel a szolgáltatá
sok, miközben a történetiség hangsúlyosabban 
érvényesül. Az összeállítás valódi értéke ab
ban rejlik, hogy nem csupán a gyűjtemények 
históriáját, különlegességeit ismerhetjük meg 
belőle, hanem annak az oktatási intézménynek 
a történetét is, melynek szolgálatára a könyv
tárat létrehozták. A klebelsbergi gondolat, 
mely szerint „az egyetem csak akkor élet
képes, ha ott tudományos szellem él, ha ott tu
dományos munka folyik", lépten-nyomon 
visszatükröződik. Az egyes gyűjteményektől 
egy kicsit eltávolodva a magyarországi okta
táspolitika legfontosabb állomásaival is meg
ismerkedhetünk. A könyvtárak rövid, de átfo
gó bemutatása lehetőséget kínál arra, hogy az 
intézmények működését, gyűjtőköri sajátossá
gait jobban megérthessük. Különösen fontos 
ez mostanság, amikor a könyvtárosok képzé

sében egyre kevesebb idő jut a könyvtártörté
neti tanulmányokra, értékeink megismerésére 
és megismertetésére. Az Egyetemi könyvtárak 
Magyarországon című kötetet a közreadó elő
relátásának köszönhetően nem csak magyar 
nyelven, hanem angolul is kiadták, ezzel a ha
tárainkon kívül élők is közelebb kerülhetnek 
Közép-Európa eme kulturális kincsestárához. 

„Egy nemzet naggyá csak akkor lehet, ha 
kebelében önálló kutatás folyik." A kutatás 
azonban nem létezhet könyvtárak nélkül. 
Klebelsberg újabb örök érvényű megállapítása 
mentén haladva nézzük meg a könyv szerkeze
ti felépítését! Első pillantásra látszik, hogy ol
dalról oldalra ugyanaz a szerkesztési elv érvé
nyesül mind a magyar, mind az angol nyelvű 
kiadásban. Az egyes fejezetek történeti beve
zetése minden esetben az egyetem életének 
legfontosabb állomásait mutatja be az alapí
tástól egészen napjainkig. Ezt követi a könyv
tártörténeti ismertető, melyben többnyire az 
utóbbi évszázad, illetve évtizedek eseményei 
dominálnak. Az utóbbi egy-két évtized szerve
zeti változásai, az integrációk olyan jelentős 
változásokat hoztak, melyek önállóan is meg-
töltenének egy-egy terjedelmesebb fejezetet. 
A historikus bevezetés után önvallomások kö
vetkeznek, melyekben eltérő hangsúllyal be
szélnek az egyes gyűjtemények értékeiről, 
különgyűjteményeikről, valamint sorra veszik 
szolgáltatásaikat, legújabb fejlesztéseiket. 
A bemutatkozások végén a könyvtár fontosabb 
szolgáltatási helyeit, elérhetőségeit találhat
juk. Úgy tűnik, a kötet szerkesztői arra is 
ügyeltek, hogy minden egyetem hasonló terje
delemben mutatkozhasson be, amely elv az 
angol nyelvű kiadásban is érvényesül. 
A University libraries in Hungary című kötet 
érdekessége, hogy nem követi szolgai módon 
a 2008-as magyar nyelvű változatot, hanem bi
zonyos esetekben a hangsúlyokat a célközön
séghez, illetve a magyar kiadás terjedelméhez 
igazítja. 

Kritikai észrevételek. A legjobb szándék és a 
szép megjelenés ellenére többször bosszantó 
„apróságok" terelik el a figyelmet az érdekes 
olvasmányról. A helyesírási hibák, a fogalma
zási bukfencek kapcsán több helyen felmerül a 
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kérdés, hogy azonos szöveg esetén az új ki
adásba vajon hogyan kerülhettek a tévedések? 
A képek tekintetében is van egy-két apróság, 
amire a jövőben esetleg érdemes lenne jobban 
figyelni. Néhány helyen „szőrös" képek buk
kannak fel, aminek oka, hogy nem nyomdai 
minőségű képeket szerkesztettek be az adott 
helyre. A színes fotók között - az angol nyel
vű kiadásban - akad egy fekete-fehér is, ami 
nem található sem a magyar változatban, sem 
a képek jegyzékében. Összhatásában a 2008-
as kiadás csekély mértékben tér el mind a szö
veg, mind a képek tekintetében. Szerencsé
sebb lett volna, ha az elmúlt öt év változásai 
egy kissé markánsabban megmutatkoznak a 
könyvtárak bemutatásánál. 

Vitathatatlan érdemek. A kiadvány egyik 
legnagyobb érdeme, hogy történeti szempont
ból olyan információkat vonultat fel akár az 
egyetemet, akár a gyűjteményt illetően, me
lyek egykor az egyetemi szemináriumokon 
hangzottak el. Az előadások többsége azonban 
ott is szinte csak a könyvgyűjtemény múltjára 
terjedt ki, a mögötte álló intézmény részlete
sebb tanulmányozására már akkor sem jutott 
elegendő idő. Az érdeklődők számára egy-egy 
képzőhely mélyebb megismeréséhez kiváló ki
indulási alapot biztosíthat a jelen összeállítás. 
Az egyes könyvtárak és egyetemek történetén 
túl a könyvnek egy másik olvasata is létezik. 
A kíváncsi olvasó felfedezheti, hogy az egyes 
tudományterületek gyűjteményei hogyan ván
doroltak városról városra, hogy az egyházi és 
a világi oktatás hogyan találta meg helyét az 
éppen aktuális oktatáspolitikában, és azt is, 
milyen irányvonalak jellemzik a mai kor kép
zési rendszerét a felsőoktatásban. 

A könyvből a hazánkban használt integrált 
rendszerekről is átfogó képet kaphatunk, me
lyeknek szinte teljes palettája előfordul az 
ország legnagyobb gyűjteményeiben. A leírá
sokból az is kitűnik, hogy az egyes oktatási 
intézmények és könyvtáraik hogyan viszonyul
nak a felhasználói igényekhez, hogy mely érté
kek mentén tervezik jövőbeni fejlesztéseiket. 
Manapság a tudományok dinamikus fejlődése 
miatt, a szakirodalom szinte feldolgoz-hatatlan 
tengerében, a gyűjteményekre egyre nagyobb 
teher hárul, így talán még inkább érvényes Eöt
vös megállapítása: „a derék kora követelmé
nyeinek tesz eleget, a derekabb a jövőnek is le

rakja alapját." A legtöbb helyen, úgy tűnik, a 
múlt és a jövő közti egyik erős kapcsolatot a di
gitalizálás jelentheti, hiszen a legfőbb cél 
a megőrzött és feltárt dokumentumok minél 
hatékonyabb szolgáltatása. Ennek egyik fontos 
összetevője a könyvtárak közti együttműködést 
támogató kommunikációs eszközök fejlesztése 
lehet, ami a sorozatos integrációk következté
ben egyben kényszerhelyzet is. 

Reméljük, hogy a következő kiadványban a 
történeti érdekességek mellett az utolsó évti
zed eseményei is hangsúlyosabb szerepet 
kapnak, valamint az egyes intézmények, gyűj
temények távlati terveiről is bővebben olvas
hatunk. • 

Egyetemi könyvtárak Magyarországon 2008. Szerk.: 
Szögi László. Budapest, Egyetemi Könyvtárigazgatók 

Kollégiuma, 2008. 175 p. = University libraries in 
Hungary 2008. Ed. by László Szögi. Budapest, The 
Board of University Library Directors, 2008. 175 p. 

Levélféle a hajdúnánási könyvtár 
kiadványsorozatáról 

Bényei Miklós 

Kedves Kolleginák és Kollégák! 
Ha olykor - szerencsére elég gyakran - meg

adatik a tisztesség, hogy egyetemi vagy főisko
lai hallgatóknak helyismereti stúdiumot tart
hatok, pozitív példaként szoktam hivatkozni 
a hajdúnánási Móricz Pál Városi Könyvtárra. 
Követhető példaként arra, hogy ügyszeretettel, 
hozzáértéssel, lelkesedéssel és mindenekelőtt a 
lokálpatrióta érzéstől fűtve viszonylag rövid idő 
alatt és aránylag csekély anyagi befektetéssel 
igen szép eredmények érhetők el. 

A hajdúsági kisvárosban a meglehetősen 
szerény előzmények után a hetvenes évek ele
jén vett nagyobb lendületet a helyismereti 
tevékenység. Lényegében akkor, amikor a 
Könyvtártudományi és Módszertani Központ 
kezdeményezésére és metodikai irányításával 
központilag szorgalmazni kezdték, hogy a me
gyei könyvtárak mellett, velük szorosan 
együttműködve - az akkori nómenklatúra sze-
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rint - a „B" típusú közművelődési könyvtárak
ban, tehát a járási és a városi gyűjteményekben 
is szervezzék meg a helyismereti szolgáltatást. 
A hajdúnánási kollégák rögtön felismerték e 
szolgáltatási ág jelentőségét, hasznát, és az évek, 
évtizedek során körültekintő és leleményes 
gyarapító munkával gazdag lokális állományt 
építettek ki, a dokumentumokat gondosan 
feltárták, külön helyismereti kutatószobát ala
kítottak ki, és egyre szélesebb körben, tartal
milag és színvonalban mindinkább differenci
álódó információkat közvetítenek. 

Elég korán vállalkoztak helytörténeti-helyis
mereti kiadványok közzétételére (egyszer talán 
ezek méltatására is sor kerülhet). Majd a város 
táguló kulturális légkörében, az ezredfordulón 
egy igen bátor kísérletbe fogtak. Az államalapí
tás millecentenáriuma alkalmával 2001-ben ösz-
szeállították a Hajdúnánási almanach 2000. 
Helytörténeti olvasókönyv és adattár című vas
kos, több mint négyszázhetven oldalas kötetet. 
Kiadóként a helység izmosodó művelődési kö
zössége, a Hajdúnánási Szellemi Műhely és a 
finanszírozó városi önkormányzat szerepelt, 
a szerkesztést a városi könyvtár munkatársa, Ri
gó Tamásné végezte. A legfontosabb gondolatot 
azonban Éles András polgármester fogalmazta 
meg: ez a könyv „sok Hajdúnánást szerető lel
kes patrióta közös produktuma". Mindegyik 
közreműködőt az értékmentés nemes szándéka 
vezérelte, és mindenki önkéntes munkával já
rult hozzá az érthető sikerhez. 

A kedvező helyi fogadtatás arra sarkallta a 
könyvtár munkatársait, személy szerint Rigó 
Tamásnét, valamint a kiadó Hajdúnánási Szel
lemi Műhely tagjait, hogy folytassák, amit 
elkezdtek. A következő esztendőben némi kon
cepciómódosítással úgy döntöttek, hogy a 
meghatározó profilt, az olvasókönyv jelleget 
megtartva és a hajdani népi művelődésben 
rendkívül fontos szerepet játszó kiadványtí
pushoz visszanyúlva ezután kalendáriumként 
bocsátják közre a kötetet. Először 2002 végén 
látott napvilágot a Nánási kalendárium és 
helytörténeti olvasókönyv 2003 címet viselő 
összeállítás. Azóta minden évben megjelenik 
(az eddigi utolsó kötet 2008 késő őszén), és 
minden évben Rigó Tamásné szerkesztésében 
(aki közben, nemrég, az intézmény igazgatója 
lett); terjedelme tizenöt és huszonöt (olykor 
harminc) nyomdai ív között váltakozik, tehát 

összességében tekintélyes információhalmaz 
tárul az érdeklődő elé. Eleinte csak a Hajdúná
nási Szellemi Műhelyt tüntették fel kiadóként, 
ám újabban mellette a tényleges információs 
bázist, a könyvtárt is; a kötetek anyaga ugyan
is döntő mértékben a helyismereti gyűjte
ményre épül. Csakis elismerés illeti a városi 
önkormányzatot, amely kitartóan támogatta a 
vállalkozást, biztosította a folyamatosság 
pénzügyi feltételeit. Közben azért más szpon
zorokat is sikerült megnyerni az ügynek. Az 
előállítást szintén helyben végzik, a Béke Me
zőgazdasági Szövetkezet nyomdájában. 

A sorozatnak eddig nyolc kötete jelent meg. 
Ez az örvendetes tény már önmagában is megér
demli a szakma figyelmét. Azt ugyan nem me
rem állítani, hogy egyedülálló teljesítmény, de 
az nagyon is valószínű, hogy kevés hasonlót tu
dunk felmutatni a hazai könyvtári életben. 
A kalendárium-műfaj telitalálat. Lehetőséget kí
nál egyrészt arra, hogy a jelen eseményeiről, 
adatairól és a múlt történéseiről egyaránt tájé
koztassák olvasóikat, másrészt arra, hogy külön
féle írásokat (helytörténeti tanulmány, életrajz, 
ismeretterjesztő cikk, publicisztika, vers, novel
la, folklorisztikai gyűjtés, anekdota, visszaem
lékezés stb.) közöljenek egymás mellett. Va
lamennyi kötetet a naptári rész vezeti be, az 
esedékes országos és helyi évfordulók megneve
zésével, nemegyszer versekkel kiegészítve. Fo
lyamatosan lajstromozzák az újonnan hozott 
helyi rendeleteket. A sorozatban rengeteg kép 
(főként régi fotók reprodukciói) található, köz
tük feltűnően magas hányadban családok, ma
gánszemélyek féltve őrzött házi archívumából. 
A grafikák száma jóval kevesebb, de igényes al
kotásokról van szó (példaként kiemelhetők az 
egykori nánási tanár, Szilágyi Imre rajzai), és 
a lokális vonatkozások miatt különösen érdeke
sek. A kiadvány körül helyi és elszármazott 
helytörténeti kutatókból, pedagógusokból, hiva
talnokokból, mezőgazdasági és ipari dolgozók
ból stb. stabil szerzői gárda verbuválódott, és 
részvételüket tartósan az önkéntesség jellemzi. 

A szerkesztő következetesen ragaszkodik az 
eredeti célkitűzéshez: a közlemények nagy több
sége helytörténeti témával foglalkozik. A friss, 
kifejezetten a kiadvány számára készített tanul
mányokkal, memoárokkal stb. együtt készséggel 
helyt adnak a korábban, akár száz-százötven év
vel ezelőtt publikált, ma már alig-alig hozzáfér-
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