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2015. március 23-án zajlott az ELTE
BTK Kovács Máté-termében a Könyvtár-
történet-írásunk az 1945 utáni korszak-
ról: korábbi és mostani munkálatok címû
tudományos rendezvény, melyet a
Könyvtár- és Információtudományi Inté-
zet és Könyvtártudományi doktori prog-
ram, valamint a Magyar Könyvtárosok
Egyesülete Társadalomtudományi Szek-
ciója szervezett.

Kiszl Péter nyitó elõadásában kiemel-
te, hogy a könyv-, könyvtár- és sajtótör-
ténet kutatása és oktatása szerves egység-
ben jelentkezik az intézet törekvéseiben.
Emlékeztetett a tudós elõdök: Kovács
Máté, Fülöp Géza, Voit Krisztina és má-
sok munkásságára, majd tájékoztatott az 

ELTE könyvtáros-képzésében újra meg-
induló könyvtörténet specializációról.
A történeti alapkutatások folytatása szé-
lesebb körû szakmai együttmûködést igé-
nyel, ezt felismerve – a mesterszakos és
doktorandusz hallgatókat is bevonva –
kapcsolódott be a Könyvtár- és Informá-
ciótudományi Intézet A magyarországi
könyvtárügy története a Rákosi-korszak-
ban 1945–1956 munkacímû kötet készí-
tésének háttérmunkálataiba.

Ezután projektvezetõ tárta fel a tavaly
elindult munkát, a korábbi tervek, mun-
kálatok (hivatkozva D. Szemzõ Piroska,
Kovács Máté és Fülöp Géza elképzelése-
ire) ismertetése után. Az újonnan szerve-
zõdött munkacsoportban jeles kutatók –
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Gáborjáni Szabó Botond, Kégli Ferenc,
Pogányné Rózsa Gabriella, Pogány
György és Varga Katalin – vállaltak sze-
repet. Sonnevend Péter külön kiemelte,
hogy a korszak a korabeli publikus doku-
mentumokból alig ismerhetõ meg érdem-
ben, hisz egyre növekvõ mértékben uralt
el mindent az orwelli „kettõs beszéd”.
Ezért alapvetõ fontosságú a levéltári ku-
tatás a tervezett kötetben. A leendõ mû
arányaiban eltér a korábbi, Kovács Máté
által fémjelzett kötetektõl, mivel a feldol-
gozás kap meghatározó szerepet. Szeret-
nének a szakmai felsõoktatás – és min-
den érdeklõdõ – számára jól használható
(monografikus feldolgozás, plusz szö-
vegek, plusz bibliográfia, kronológia,
mutatók) mûvet készíteni. A korabeli
szövegek vonatkozásában fõként a levél-
tári dokumentumból kívánnak meríteni. 

A könyvtárügy mûködését az 1945 és
1956 közötti idõszakban tudományos
igényességgel feltárni kívánó mû az ösz-
szegzõ bevezetést követõen (mely a ha-
talmi-politikai viszonyokat, az ideológia

és mûvelõdéspolitika változásait, a ma-
gyar „bibliocidiumot”, a könyvkiadás és
a sajtó viszonyait, a cenzúra, a terjesztés
csatornáit, a könyvtárügy 1944–1945-ös
állapotát tárgyalná) a fõbb fejezeteiben
számba venné a könyvtár-politikai szán-
dékokat, intézkedéseket és eszközöket 
a koalíciós kormányzás éveiben, illetve a
kommunista diktatúra idõszakában, fog-
lalkozna az olvasás helyzetével (új olva-
sói típusokkal és igényekkel; a szû-
külõ magán- és a bõvülõ közcsatornák
szerepével az igények kielégítésében), az
iskolai és gyermekkönyvtári ellátás fejlõ-
désével és az egyházi könyvtárak helyze-
tével, a könyvtári intézményrendszer ra-
dikális átalakításával, a könyvtárügy
szovjetizálásával (a népkönyvtártól a tö-
megkönyvtárig). Elemezné a tudomá-
nyos és szakkönyvtárügy fejlõdését, a
dokumentációs tevékenységet, a könyv-
tári szolgáltatásokat (különösen tekin-
tettel az országos szolgáltatásokra és 
a bibliográfia fejlõdésére), a felsõfokú
szakképzés kialakításának módját, a
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szakmai közélet kialakulását, a szakmai
kiadványok (szaksajtótól ajánló bibliog-
ráfiáig) megjelenését és a könyvtári sta-
tisztika készítését. Az elkészült kötetet 
a tervek szerint 2017 elsõ negyedévében,
zárókonferencia keretében bocsátanák a
nagyközönség színe elé.

Kovács Ilona elõadásában beszélt Ko-
vács Máté nagy vállalkozásának eddig
nem ismert részérõl, a hatvanas években
készült harmadik kötet – A könyv és
könyvtár a magyar társadalom életében
1945-tõl napjainkig – közelmúltban
megtalált anyagáról, illetve Kovács Máté
törekvéseirõl e kötet megjelentetésére.

2013 õszén Kovács Máté családjának
iratai között váratlanul elõkerült egy cso-
magban tíz darab, jelentõs mennyiségû
dokumentumot tartalmazó dosszié. Az
anyag az antológia harmadik kötetének
Kovács Máténál lévõ végsõ fázisa volt. 
A jelenleg fellelhetõ tíz dosszié tartalmá-
ból az antológia harmadik kötetének 
kézirata szempontjából tartalmilag a leg-

fontosabb a hetedik, a nyolcadik és a 
kilencedik dosszié, amely az antológia
szemelvényanyagát tartalmazza Kovács
Máté bejelöléseivel, megszerkesztve, fe-
jezetekre, alfejezetekre, témacsoportokra
osztva, amelyek többségükben címekkel
vannak ellátva. Terjedelme mintegy ezer
oldal. A szövegközlés forrását pontos
bibliográfiai leírás formájában közlik a
szemelvény végén. Az anyag jegyzetelt.
A jegyzetelendõ kifejezések, nevek, ada-
tok listája a szemelvények végén találha-
tó számozatlanul, jelentõs százalékban
tartalmilag megoldva. Ezt a szerkesztett
anyagot tartalmazó három legfontosabb
dosszié anyagát egyértelmûen hitelesíti,
hogy mindhárom dosszié tetején Kovács
Máté kézírásával a következõ cím és al-
cím található: Könyv és könyvtár a ma-
gyar társadalom életében 1945-tõl napja-
inkig. 1. példány.

A harmadik kötet lezárását 1969 végé-
re, nyomdai elõkészítését 1970-re tervez-
ték. Biztos, hogy a megjelentetésrõl a
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Gondolat Kiadó és Kovács Máté között
egyeztetés folyt, úgy tûnik azonban,
hogy a tárgyalások nem voltak kielégí-
tõk, ezért Kovács Máté más megoldást
keresett. Az 1970-ben közelgõ huszonöt
éves történelmi évforduló azt a lehetõsé-
get kínálta, hogy a lezárás elõtt álló kötet
a magyar írás-, olvasás-, könyv- és
könyvtári kultúra huszonöt éves jubileu-
mára a szakma ünnepi kiadványaként je-
lenjen meg. Egy feljegyzés tanúsága sze-
rint ekkor fordult Kovács Máté Nemes
Ivánhoz, vagyis a Népmûvelési Propa-
ganda Iroda megnyeréséhez fûzött remé-
nyeket. Az anyag tehát befejezés elõtt
állt, egyedül az elõzetes tervekben és a
korábbi kötetekben fontos részt képezõ
bibliográfia hiányzott, ám a kiadási ne-
hézségek, a bizonytalan terjedelmi hatá-
rok meghatározása, a kiadvány céljának
és ezzel összefüggõ karakterének végle-
gesítése akadályozta a munkálatok teljes
lezárását.

A jelenleg kezünkben lévõ anyag to-
vábbi sorsáról a Kovács Máté Alapítvány
kuratóriuma úgy döntött, hogy azt, mint a
korszak jelentõs szellemi értékét, mie-
lõbb a szakmai nyilvánosság számára
hozzáférhetõvé kell tenni digitális formá-
ban. Ezt a feladatot a Magyar Elektro-
nikus Könyvtár az alapítvány közremû-
ködésével elvállalta, és a már digitalizált
1-2. kötethez csatolja hasonmás formában.

Pogány György elõadása – Személyi
tisztogatások a könyvtárakban 1945–46-
ban: Igazolóbizottsági eljárások és 
B-listázás – a diktatúrák könyvtárügyé-
ben az állományt és a személyzetet egy-
aránt érintõ purifikálással foglalkozott.

A vesztes második világháborút köve-
tõen alapvetõ változások kezdõdtek a
könyvtárügyben is. Elindult a bibliotékák
„megtisztítása”, amely két területen bon-
takozott ki. Az egyik az állomány puri-
fikálása, selejtezése volt. Számos kor-
mányrendelet és jegyzék jelent meg a 
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fasisztának, antidemokratikusnak, szov-
jetellenesnek nyilvánított könyvek ki-
vonásáról, zúzdába küldésérõl. Ez a 
folyamat több hullámban az 1950-es
évek elejéig tartott. A másik a könyvtárak
személyi megrostálása volt az úgymond
antidemokratikus, haladásellenes, a má-
sodik világháború alatt kompromittáló-
dott személyektõl. Az igazolóbizottsági
eljárások 1945-ben kezdõdtek, majd eze-
ket 1946-ban felváltotta a B-listázás. Ér-
telemszerûen mindkét procedúra nem ki-
zárólag a könyvtárakat érintette, a köz-
szféra egészére kiterjedt a tisztogatás. Az
elõadás röviden bemutatta a budapesti
könyvtárakban zajló igazolóbizottsági el-
járásokat, majd részletesen ismertette az
Országos Széchényi Könyvtárban mûkö-
dött testület munkáját. Az OSZK mint-
egy száz alkalmazottjára vonatkozott a
procedúra. Összesen tizenkét akkori vagy
korábbi munkatárs ellen indult vizsgálat
többnyire németbarátság vádjával, és ki-
lenc személy ellen született különféle
(állásvesztés, nyugdíjazás, vezetõ állásra
alkalmatlannak nyilvánítás, elõléptetés-

bõl kizárás, megfeddés) elmarasztaló 
ítélet. Az igazolóbizottságok elvileg he-
lyeselhetõ célok jegyében jöttek létre,
azonban a konkrét cselekedeteket kellett
volna figyelembe venniük és nem a kü-
lönféle vélt vagy valós szimpátiákat. 
A procedúra nagyon hamar eltért eredeti
céljától, deformálódott, az lett a rendelte-
tése, hogy az intézmények személyi ösz-
szetételében a politikai megbízhatóság
legyen a meghatározó. Az igazolóbizott-
sági eljárások, majd az azokat felváltó 
B-listázás a párhuzamosan zajló állo-
mányrevízióval, azt a célt szolgálták,
hogy megtörjék a könyvtárak vagy tágab-
ban az intézmények kontinuitását. Ez az
elv a könyvtárak egyik legfontosabb fel-
adatával is ellentétes volt, hiszen alapve-
tõ hivatásuk a kultúra és az értékek folya-
matosságának fenntartása, a szerves fej-
lõdés, a tradíciók átörökítése. Mindkét
intézkedés a diszkontinuitás kikényszerí-
tésével a csakhamar bekövetkezõ politi-
kai diktatúrához és a könyvtárügy szov-
jetizálásához vezetõ út egyik állomása
volt.
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Sonnevend Péter a Pillanatfelvétel a
szabadmûvelõdési Új Szántás folyóirat
(1947–1948) könyvtári mondanivalójá-
ról címû prezentációjában a politika- és a
sajtótörténet metszõpontjában kívánta ér-
zékeltetni az átmeneti korban egyetlen
olyan orgánum mûködését, amely könyv-
tári tematikát is visszatérõen vállalt. 

Programon kívüli ráadásként Kégli
Ferenc tette nyilvánossá a projekthez
kapcsolódó jelentõs szakbibliográfiai
összeállítást (korabeli publikációk és fel-
dolgozások) . A Google keresõjébõl nyil-
vánosan elérhetõ Kégliségek összefogla-
ló webhelyrõl (https://sites.google.com/
site/keglisegek/) elérhetõ Helyi könyvtár-
történetek, illetve a Könyvtártörténeti
források 1945–1952 címû oldalakat mu-
tatta be röviden.

Az elsõnél a Könyvtártörténet címû
aloldal hasznosítható, ahol a könyvtártör-
ténet-írás hazai módszertani irodalma és
az átfogó hazai könyvtártörténeti iroda-
lom mellett száztizenkét budapesti
könyvtár és négyszáztizenhat vidéki tele-
pülés, járás, megye könyvtáraira vonat-
kozó, fõként (de nem kizárólagosan)
1989 utáni nyomtatott szakirodalom lel-

hetõ fel – köztük szakdolgozatok is –, né-
hány határon túli könyvtártörténettel ki-
egészítve.

A második weboldal célja a hazai köz-
és intézményi könyvtárak 1945 és 1952
közötti idõszakára vonatkozó – különbö-
zõ források felhasználásával összegyûj-
tött – adatainak (esetenként csak létezé-
sük regisztrálásának) közzététele. A nem
teljes körû összeállítás elsõsorban a kor-
szak hazai könyvtártörténetét oktatók, il-
letve könyvtártörténeti szakdolgozatot
írók segédletéül ajánlható.

Ami pedig a bemutató fõ témája volt,
az a nyilvánosan nem, csak a kutatócso-
port tagjai által elérhetõ webhely 1945 és
1956 közötti idõszak korabeli könyvtári
kiadványait (harminchárom tematikus,
illetve intézményi aloldalon összesen há-
romezer-egyszáznyolcvan tétel), illetve a
korszakra vonatkozó – járási, városi szin-
tig lemenõ – történeti feldolgozásokat
tartalmazza hét tematikus aloldalon, két-
száznyolcvan tételben. Itt található még
egy korabeli „jeles” könyvtárosok lexi-
konja háttéranyagának összegyûjtése is,
eddig közel százötven személy életét és
mûködését adatolva. ■
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A Networkshop a hazai számítógép-há-
lózati, informatikai élet legrangosabb
eseménye, amelyet évente más-más vá-
rosban rendeznek meg, és amelyen a 
tartalomszolgáltatók (könyvtárak, levél-
tárak, múzeumok) hagyományosan sok
elõadóval és elõadással képviseltetik ma-
gukat. Idén március 31. és április 2. kö-
zött az Eszterházy Károly Fõiskola
(EKF) sárospataki Comenius Kara ren-
dezte meg az eseményt. Az érdeklõdõk
százegy elõadást hallgathattak meg hét
különbözõ szekcióban, amelyek közül a
tartalomszolgáltatói volt a legnépesebb.
A számunkra legfontosabb és legérdeke-
sebb információkból válogattunk.

A tartalomszolgáltatói szekció már-
cius 31. (kedd) délutáni vitadélutánján a

könyvtárosképzés helyzetérõl beszélget-
tek a résztvevõk Kokas Károly (Szegedi
Tudományegyetem Klebelsberg Könyvtá-
ra) moderálása mellett. A vitaindító elõ-
adást Kis-Tóth Lajos, az EKF Médiainfor-
matika Intézetének igazgatója tartotta
meg. 

A hozzászólók (és a hallgatóság) so-
raiban a képzõ intézmények közül az
EKTF és a Szegedi Tudományegyetem
(SZTE) illetékes tanszékeinek képviselõi
voltak jelen. Az utóbbi évek trendjei azt
mutatják, hogy drámaian csökkent a 
BA-szintû könyvtárosképzésre jelentke-
zettek száma. A nappalisok gyakorlatilag
eltûntek, alig néhány levelezõ hallgató
maradt. Az MA-n is rendkívüli módon
visszaesett a hallgatók száma a tíz évvel
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ezelõttihez képest, de itt legalább megma-
radt egy értékelhetõ létszámú érdeklõdõi
kör. Súlyosbította a helyzetet, hogy a tár-
sadalomtudományi szakokra való beju-
táshoz két emelt szintû érettségi teljesíté-
sét írták elõ. Szó van ugyan arról, hogy az
emelt szintû érettségi legyen minden szak
bemeneti követelménye, és ez némileg ki-
egyenlítené az esélyeket, de félõ, hogy
mire idáig eljutunk, megszüntetik magát a
szakot. 

Abban minden felszólaló egyetértett,
hogy a mai gimnazistákat már nem lehet
megszólítani a „könyvtáros” elnevezés-
sel, éppen ezért szükség van a BA átneve-
zésére. Itt a „humáninformatikus” név tû-
nik a legmegfelelõbbnek. Erre épülne rá
az MA-szintû „könyvtár- és információ-
tudományi mesterképzés”. A névváltozás
persze önmagában nem elegendõ, szük-
ség volna a BA-képzés tartalmi elemei-
nek átgondolására is.

A második napot az Országos Széché-
nyi Könyvtár maratoni, nyolc elõadásból
álló blokkja indította. A nemzeti könyv-
tár a jelenlegi elképzelések szerint belát-

ható idõn belül nem költözik ki a Várból.
Ottani körülményei azonban elképesztõ-
en rosszak; naponta jelentkeznek gondok
az épület mûködtetésében, és a létszám-
hiány miatt nehezen haladnak a feldolgo-
zással is. Több elõadás taglalta az ELDO-
RADO ügyét, amellyel a szerzõi jogi vé-
delem alatt álló mûvek digitális szolgálta-
tására szeretnének megoldást kínálni, és
bemutatták az újonnan kifejlesztett Ma-
gyarországi Könyvtárak Adatbázisát is.

Három elõadás foglalkozott az
Arcanum Adatbázis Kft. által fejlesztett
és az Országgyûlési Könyvtár által üze-
meltetett Hungaricana Közgyûjteményi
Portállal, amely könyvtári, levéltári és
múzeumi digitális anyagokat egyaránt kí-
nál. Az adatbázis fejlesztéseinek köszön-
hetõen az összes adatot megtekinthetjük
térképen, vizsgálhatjuk az adatok elosz-
lását, ráközelíthetünk az általunk keresett
területre, hogy részletesebben áttekint-
hessük az adatokat.

Fontos teendõi vannak a szakmának a
tudománymetria területén. Markó Tamás
és Szalai László a magyar folyóiratok hi-
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vatkozásainak gyûjtésérõl, rendszerezé-
sérõl, adatbázisba kerülésérõl beszélt,
nem megfeledkezve a KSH Könyvtár ál-
tal létrehozott Magyar társadalomtudo-
mányi hivatkozások adatbázisáról.

Az NIIF Intézetnél (Nemzeti Informá-
ciós Infrastruktúra Fejlesztési Intézet) a
szuperszámítógépekkel kapcsolatos, im-
máron tizenöt évre visszatekintõ infor-
matikai fejlesztések az európai uniós tá-
mogatásoknak köszönhetõen az utóbbi
néhány évben jelentõsen felgyorsultak.
Az intézet által kiépített és üzemeltetett
HPC- (High-performance computing –
nagyteljesítményû számítástechnikai
rendszer vagy szuper-számítástechnika)
infrastruktúrát egyre szélesebb körben
kezdik felfedezni a hazai kutatók és fej-
lesztõk, hozzájárulva a hazai kutatás-fej-
lesztés és innováció erõsítéséhez. Ennek
köszönhetõen a legújabb nagy számítási
igényû kutatások terén számos kimagas-
ló, világviszonylatban is elismerésre

méltó eredményt értek el Magyarorszá-
gon. A konferencia szuper-számítás-
technika, adattárolás, felhõrendszerek
szekciójának elõadásai is a hazai HPC-
infrastruktúra felhasználási területein
2014-ben elért legszebb eredményeket
mutatták be. Ízelítõt kaphattunk a 
HPC-infrastruktúrában rejlõ számtalan
felhasználási lehetõségrõl, amely az or-
vostudománytól az oktatáson át a mezõ-
gazdaság különbözõ ágazataiig kínál
megoldásokat olyan, eddig megoldhatat-
lannak vélt problémákra, mint az orvosi
diagnosztika valós idejû képalkotó és
képelemzõ eljárásokkal vagy a több ezer
szenzoregységtõl valós idõben begyûjtött
és feldolgozott adatokra épülõ precíziós
gazdálkodás. Számos beszámolót hall-
gathattunk meg azokról az új strukturált
adattároló technológiákról (Big Data,
Ceph, Openstack), amelyek a jelenlegi ma-
gyarországi trendeket meghatározzák és
alakítják a felhõszolgáltatások területén. ■
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Március 19. és 26. között immár tizenha-
todik alkalommal csatlakozott az Internet
Fiestához a Békés Megyei Könyvtár, vál-
tozatos programokat kínálva az érdeklõ-
dõknek. Az eseményekrõl a könyvtár
honlapján, szórólapokon, valamint a fies-
ta.kjmk.hu weboldalon is tájékozódhat-
tak az olvasók. A megvalósult programok
minden korosztálynak igényes kikapcso-
lódást nyújtottak, a nagymamáktól a leg-
ifjabbakig bárki találthatott az érdeklõdé-
sének megfelelõ programot.

Kezdjük talán a legfiatalabb korosz-
tállyal: a gyermekkönyvtárosok egy 
valóban remek programmal várták a kis-
iskolásokat, izgalmas és örömteli pillana-
tokat szerezve diákoknak, pedagógusok-
nak és könyvtárosoknak egyaránt.
Bookológia a könyvtárban! A Semmel-
weis-emlékév kapcsán eddig három alka-
lommal vártunk vendégeket a Booko-
lógia címû foglalkozásra. A program cél-
ja az volt, hogy érdekesen, játékokkal
tarkítva növeljük a gyerekek „orvostudo-
mánnyal” kapcsolatos ismereteit.
A résztvevõ osztályok gyermekeit öt
„orvoscsoportra” osztottuk: ortopéd
szakorvosok, traumatológusok, laborán-
sok, szemészek, bõrgyógyászok. A kór-
házként berendezett teremben minden
szakterületnek megvolt a maga helye és
három feladata, amit meg kellett oldani-
uk. Voltak közöttük ismeretbõvítõ ke-
resztrejtvények, szókeresõk, kirakók, de
aktív részvételt kívánó feladatok is: a

Könyvtár a Coubon? Internet Fiesta 2015 a Békés Megyei Könyvtárban

✒✒    Lukoviczki Anna–Mecseki Éva



bõrgyógyászaton például öt dobozban
helyeztünk el két-két tárgyat, amelyeket
tapogatás alapján kellett felismerni. 
A szemészeten tükörírással írt kérdések-
re kellett válaszolni, az ortopédián pedig
festékes talplenyomat alapján állapítot-
tuk meg, kinek van lúdtalpa. A sikeresen
megoldott feladatokért a csoportok egy
belsõ szervrõl készült képet kaphattak,
amit egy olyan kartonra ragaszthattak fel,
amire korábban a tanító nénit körberaj-
zoltuk. Aki nagyon gyors volt, további
olvasnivalót és kérdéseket kapott, s ha jól
válaszolt, újabb szerveket kaphatott. 

A megközelítõleg egyórás foglalkozás
végére a tanító nénit ábrázoló rajzra fel-
kerültek a szervek: agy, szem, nyelv, szív,
tüdõ, vese, máj stb. Az Internet Fiestához
kapcsolódva hasznos és érdekes
weboldalak bemutatására is sor került a
játékban, például az egyszervolt.hu
egészséggel kapcsolatos verseit, meséit
néztük meg. A gyerekek és a pedagógu-
sok is nagyon pozitív élményekkel men-
tek vissza az iskolába a játék után, és
több kis „orvos” is köszönetét fejezte ki,
hogy eljöhetett.

Bárki részt vehetett a Békés Megyei
Könyvtár idei Fiesta-pályázatain: így a
Coub-videopályázat és a Selfie a kedvenc

könyvemmel pályázatokon. A könyv-
tár, az internet népszerûsítése volt a cél
digitális video- és képi anyag rögzítésé-
vel. A Coub technika lényege, hogy kb.
10 mp-es videók önmagukat ismételve
igyekeznek megragadni a téma legjel-
lemzõbb vonásait; ötletesen, humorosan,
és talán leginkább emlékezetesen.

A pályázatok mellett Ki mit tud Békés
megyérõl? valamint Fiesta Kvíz 15+1
címmel hirdetett a könyvtár online vetél-
kedõket. A kvíz kérdései a hétköznapi
internethasználattal kapcsolatos kérdések
megválaszolására invitálták a játékos

kedvû olvasókat. A pályázatok
nyertesei és a játékokat helyesen
megfejtõk között egy-egy table-
tet sorsolt ki a könyvtár.

Az elõadások közül kiemel-
kedõ volt Keleti Arthur Jarvis: 
A vasember számítógépe.
Kibervédelem most és a jövõben
címû elõadása, amelyre közép-
iskolások érkeztek szép szám-
ban. A téma elsõsorban az adat-
védelem volt: hogyan és mire

ügyeljünk a személyes adataink bizton-
sága érdekében, de rendkívül érdekes jö-
võt vázolt fel az elõadó a jövõt meghatá-
rozó, életünket behálózó fejlett digitális
társadalmunkról. Az elõadás anyagát
rögzítettük, így a továbbiakban a Megyei
Könyvtár Elektronikus könyvtárának se-
gítségével hozzáférhetõ vált. 

A jövõ mellett a múlt és a hagyomá-
nyok õrzése is helyet kapott a programok
között: Hagyományõrzés az Interneten.
Mentsük meg Békéscsaba legöregebb la-
kóépületét címmel. Az elõadás a Békés-
csabai Hagyományõrzõ Kulturális Kör
közremûködésével valósult meg, elsõsor-
ban az aktív és nyugdíjas korosztály rész-
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vételével. Az est során Békéscsaba hely-
ismereti értékei, legöregebb lakóházai is
terítékre kerültek.

A programsorozat talán, egyik legje-
lentõsebb rendezvénye a Napfogyatkozás
volt Hegedüs Tibor csillagász köz-
remûködésével. Több helyszínen és 
idõpontban volt érdemes felkeresni eze-
ket a programokat. Március 19-én, az 
esti órákban, teleszkópos távcsõ segítsé-
gével a Jupiter és Vénusz bolygókat ve-
hették szemügyre a megjelentek. Majd
másnap a részleges napfogyatkozás ré-
szesei lehettek az érdeklõdõk: óvodai és
iskolai csoportok, járókelõk, valamint a
Lencsési Könyvtár és a Batsányi úti fiók-
könyvtár olvasó is.

Szintén látványos program volt a Gé-
pészeti és Számítástechnikai Szakközép-
iskola LEGO-robot bemutatója március
19–21. között. Az iskola diákjai LEGO-
ból építették és számítógép, internet se-
gítségével, távirányítással mûködtették a
robotokat. A gyerekek számára különö-
sen érdekes volt ez a bemutató, de a fel-

nõttek is szívesen megálltak és kérdeztek
a fejlesztésrõl.

A Békés Megyei Könyvtár az Internet
Fiesta idején is készített külön, a témák-
hoz kapcsolódó könyvkiemeléseket, iro-
dalomjegyzékeket – ráirányítva az olva-
sók figyelmét a könyvtár állományában
megtalálható és kikölcsönözhetõ köny-
vekre is. Remek lehetõség volt az online
konferencia a szegedi Somogyi Károly
Városi és Megyei Könyvtár könyvtárosa-
ival, hogy néhány rövidebb, helytörténeti
elõadás erejéig összekapcsolódjon a két
helyszín, népszerûsítve ezt a fajta kap-
csolattartási formát is.

Köszönjük az NKA és az IKSZ támo-
gatását, hogy lehetõvé tette a programok
megvalósítást! Várjuk a következõ alkal-
mat! ■
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A Kisalföldi Könyvtárosok és Könyvtá-
rak Egyesülete (KKKE) és a Könyv-
tárostanárok Egyesülete (KTE) közös
szervezésében 2015. március 17-én, ked-
den kortárs gyermekirodalmi work-
shopot tartottunk Gyõrben, a Dr. Kovács
Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér
központi klubjában.

A program fõ témája az olvasóvá ne-
velés és a kortárs gyermekirodalom kap-
csolata volt. A rendezvény csatlakozott
ahhoz az országos sorozathoz, mely még
õsszel indult el a Könyvtárostanárok
Egyesületének kezdeményezésére. A cél
az volt, hogy könyvtárostanárok, gyer-
mekkönyvtárosok, tanítók, magyartaná-
rok egy mûhelynap keretében még 
jobban megismerhessék a kortárs gyer-
mekirodalmat, a legfrissebb kiadványo-
kat és a Kaméleon Olvasóklubot. Az 
ország több pontján, így Pécsett, Szege-
den, Kerekegyházán, Budapesten és
Szombathelyen már 2014 õszén lezajlot-
tak e foglalkozások, a KTE Regionális
Szellemi Mûhelye keretében. 

A módszertani képzést elõzetes re-
gisztrációt követõen, ingyenesen vehet-
ték igénybe nemcsak az egyesületi tagok,
hanem könyvtárosok, könyvtárostanárok,
tanítók, óvodapedagógusok is. A képzést
meghirdettük a Klebelsberg Intézmény-
fenntartó Központ támogatásával az isko-
lák számára, felhívást tettünk közzé 
a Gyõri Szalon internetes felületén, a
Katalist levelezõlistán, illetve face-
bookos csoportokon belül is. 

A rendezvényre elõzetesen hatvanöten
jelentkeztek, Gyõrön kívül Szombathely-

rõl, Zalaegerszegrõl, Sopronból, Csorná-
ról, Esztergomból, Tatáról, Tatabányáról,
Komáromból, Nyergesújfaluból, Tápról,
Szigethalomról is. 

A nap elsõ elõadója Fodor Zsuzsa
volt, aki a Kaméleon Könyvközösség
képviselõjeként prezentációjában a korai
olvasóvá nevelés kérdésének fontosságá-
ról beszélt. Kiemelte, hogy a kortárs
gyermekirodalom a gyermekek nyelvén
és stílusában szólítja meg az olvasóit,
ezen kívül témaválasztásaiban és képi vi-
lágában is modern, újszerû. 

Elõadásában konkrét módszertani se-
gítséget, ötleteket adott, bemutatta, ho-
gyan lehet felhasználni a papírszínház
varázslatos világát az óvodások és a kis-
iskolások között. A hagyományos japán
mesélési technikán alapuló mesesoroza-
tot a Csimota Kiadó fejlesztette ki.

Ismertette a Kaméleon Könyvközös-
séget, amely a klasszikus és kortárs gyer-
mekirodalom megismerésére játékos for-
mában ösztönöz, felhívja a figyelmet az
olvasás és a könyvtárlátogatás fontos-
ságára. Az elsõ–negyedik osztályosok
számára meghirdetett játékuk segíti a
szövegértési képességek fejlesztését is. 

Gyermekirodalmi workshop Gyõrben

✒✒    Magdics Erika



Fodor Zsuzsa elõadása

A második elõadó Kovács Zsanett, a
Móra Kiadó képviselõje volt. Átfogó ké-
pet kaptunk arról, hogyan kezeli a kiadó
a különbözõ korosztályok számára – nul-
lától tizennyolc éves korig – kiadásra,
forgalmazásra kerülõ könyveit.

Megismerhettük a Született Olvasó
mozgalmat, amelyet az iskola elõtti olva-
sási szokások fejlesztése érdekében ala-
kítottak ki az újszülöttektõl a hatéves 
korúakig terjedõ korosztálynak. Temati-
kusan, az életkorhoz kapcsolódó könyve-
ik mellett képet kaphattunk arról is, mely
szerzõk életmûkiadásait preferálják
(Janikovszky Éva, Nógrádi Gábor, Lázár
Ervin, Richard Scarry). Az oktatást segí-
tõ kiadványaik között bemutatásra kerül-
tek az osztályfõnöki, az erkölcstan tanítá-
sát szolgáló mûvek, így például tizenkét
év felettieknek az újdonságnak számító
Tabu könyvek sorozat. 

Az elõadó felhívta a figyelmet arra,
hogy a kiadó honlapján, a pedagógusok
rovatban, folyamatosan közzétesznek 
kötelezõ és ajánlott olvasmányokhoz
kapcsolódó segédanyagokat, és várják a
kollégák módszertani publikációt, ame-
lyeket szívesen nyilvánosságra hoznak.

Kellemes színfoltot jelentett a nap fo-
lyamán két lelkes fiatal: Márczi Renáta
és Takács Eszter (informatikus könyvtá-
rosok) bemutatója, akik 2012 óta mûköd-
tetik a Könyvmentõ internetes oldalt
(http://konyvmento.bplaced.net/jatekszabaly/).
Ez egy olvasásnépszerûsítõ játék, amely

az olvasás szeretetére neveli a játékoso-
kat. Tíz elõre kiválasztott könyvvel kap-
csolatban kell kérdésekre válaszolni,
hogy a könyv élet-erõ pontokat kaphas-
son, majd mind magasabb szintre juthas-
son, ezáltal megmenthessék a felhaszná-
lók. Az online játék a virtuális szerepjáté-
kok és az állatneveldék kombinációjából
alakult ki. A kérdésekre adott válaszokért
kapott pontokat valóságos tárgyakra le-
het beváltani, amelyeket támogatóik
ajánlanak fel.

A délutáni programban Dóka Péter író
mutatkozott be. Bevezetett bennünket
írói világába, megtudhattuk tõle, hogyan
készültek mûvei: Az ellopott zsiráf, a Li-
la királylány, a Betyárvilág és legújabb
könyve, A kékhajú lány. Ez utóbbiból ha-
marosan rádiójáték is készül.

A prezentációkban ismertetett kiadvá-
nyokat – több kiadó mûveit – a helyszí-
nen kézbe is vehették az érdeklõdõ kol-
légák. Az érezhetõen jó hangulatú nap szü-
neteiben élénk beszélgetések alakultak ki. 

Fontos, hogy megismerjük egymás
munkáját, tapasztalatokat tudjunk átadni,
a problémáinkat megbeszéljük, könyvtá-
rosi kapcsolatokat építsünk és megújul-
junk. Hitet, lelkesedést és új ötleteket
kaphatunk egymástól. Nem titkolt célunk
volt az is, hogy megmutassuk, milyen le-
hetõségeket, elõnyöket ad az egyesületi
tagság. Szerettük volna azt is elérni, mi-
nél többen csatlakozzanak a KKKE és a
KTE tagjaihoz. ■
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2015. március 26-án délután a BME-
OMIKK Gazdaság- és Társadalomtudo-
mányi Olvasójában gyûltek össze a 
Magyar Könyvtárosok Egyesülete Mû-
szaki Könyvtáros Szekciójának (MKE
MKSZ) tagjai, hogy sort kerítsenek cik-
luszáró és tisztújító taggyûlésükre. 

A taggyûlés a résztvevõk jelentõs 
számára való tekintettel az elõzetesen
meghirdetett helyszín helyett (régi folyó-
irat-olvasó) a Budapesti Mûszaki és Gaz-
daságtudományi Egyetem Országos Mû-
szaki Információs Központ és Könyvtár
(BME-OMIKK) Gazdaság- és Társada-
lomtudományi Olvasójában került meg-
rendezésre, amely a rendezvény idõtarta-
ma alatt idõszakosan zárva tartott az 
olvasóközönség elõtt. A taggyûlés a házi-
gazda intézmény fõigazgatójának,
Liszkay Bélának a köszöntõjével kezdõ-
dött, aki maga is dolgozott az immár
negyvenöt éves múltra visszatekintõ
MKSZ vezetõségében. Õt követõen Nagy
Zoltán, az MKSZ elnöke mondott nyitó-
beszédet.

A határozatképesség megállapítása
után a taggyûlés levezetésére Kovács
Beatrixot, az orvosi könyvtáros csoport
vezetõjét választotta meg a tagság, aki el-
sõként Antal Lajosnét kérte meg, hogy is-
mertesse a tisztújítással kapcsolatban
végzett elõkészítõ munkát. Ebbõl kide-
rült, hogy a leköszönõ vezetõségbõl kik
távoznak véglegesen, ki és milyen funk-
cióban vállal megválasztása esetén to-
vábbra is munkát, illetve mely tagtársak
neve merült fel új jelöltként a vezetõ-
ségbe. 

A leköszönõ vezetõség tagjai közül el-
sõként Wittinghoff Judit, az MKSZ titká-
ra tartotta meg beszámolóját az elõzõ
ciklusról. Örvendetes, hogy a szekció lét-
száma, ha csekély mértékben is, de nõtt,
a jelenlegi százhetvenegy fõ – a testüle-
tekkel és a második helyen regisztráltak-
kal – négy százalékkal magasabb szám,
mint a ciklus elején. Kitért az egyes veze-
tõségi tagoknak az elmúlt ciklusban vég-
zett munkájára, összefoglalta a szekció
négyéves tevékenységét. Áttekintést
nyújtott arról, hogy milyen rendezvénye-
ket szerveztek, illetve mely mások által
rendezett eseményeken vettek részt, mi-
lyen nyomtatott és elektronikus hírcsa-
tornái vannak a szekciónak a tagság el-
érésére.

Ezt követõen Nagy Zoltán számolt be
a tagságnak a szekció 2010 és 2014 kö-
zött végzett szakmai tevékenységérõl.
Ezek közül talán a legfontosabbak: az
MKSZ negyvenéves jubileumi taggyûlé-

Könyvtári Levelezõ/ lap • 2015. április 17

Az MKE MKSZ cikluszáró és tisztújító taggyûlése 

✒✒    Barton Dávid–Wittinghoff Judit

Liszkay Béla 
Fotó: Pintér Erik (BME OMIKK), Nagy Zoltán (MKE MKSZ)



se, a különbözõ hazai szakmai intézmé-
nyekbe tett tanulmányutak, a határon túli
magyar könyvtárak támogatása, hazai 
és külföldi kirándulások szervezése. 
A szekción belül élénk munka folyik az
orvosi és a vállalati könyvtárak csoport-
ján belül, melyek segítenek a kollégák-
nak szakmai ismereteik bõvítésében is.
Több egyetemi könyvtár is aktívan részt
vesz a szekció életében. Három vezetõsé-
gi tag – Zsigáné Kóródy Judit, Kovács
Beatrix és Dettai Eleonóra – kapott a
ciklus folyamán MKE-emlékérmet. 

Az ellenõrzõ bizottság elnökének,
Földi Erikának a jelentését az elmúlt
négyéves tevékenységérõl akadályoztatá-
sa miatt Nagy Zoltán olvasta fel. A szek-
ció gazdálkodásának forrása a befizetett
tagdíj, amely szerény mértékben biztosít-
ja a tartalmas szakmai munkát. A bizott-
ság a szekció adminisztratív munkáját, az
alapvetõ dokumentumokat rendben talál-
ta, megállapította, hogy a pénzügyi és
számviteli nyilvántartás rendezett, átte-
kinthetõ.

Pastyik Endre 2013 óta képviseli az
MKSZ-t az MKE Tanácsában, ahol
Dettai Eleonórát váltotta. Beszámolójá-
ban összefoglalta a tanácsban végzett te-
vékenységét, és már kicsit elõre tekintve
beszélt az idei tervekrõl, feladatokról is.

A fenti beszámolókat a tagság egy-
hangúan elfogadta. Ezt követõen Nagy
Zoltán megköszönte a bizalmat, és a ve-
zetõség nevében lemondott.

Ezt követõen kezdetét vette a titkos
szavazás a következõ ciklus tisztségvise-
lõire. Miután a jelenlévõ tagok leadták
szavazataikat, a szavazatszámláló bizott-
ság visszavonult az eredmény kiértéke-
lésre, azonban a tagság számára igazi
csemegét ígért a következõ körülbelül
egy óra. Gazda István tudománytörté-
nész, a Magyar Tudománytörténeti Inté-
zet (MATI) igazgatója tisztelte meg a
szekciót egy rendkívül színes elõadással
a 2014-ben megjelent Mit ér a tudós, ha
magyar? címû interjúkötetérõl, melyet a
Kariosz Könyvkiadó a Magyarnak lenni!
sorozat százhuszonhetedik tagjaként
adott ki. A professzor sok-sok humorral
beszélt a régi tudósvilág érdekességeirõl
a hallgatóságnak.

Gazda István elõadása után Antal
Lajosné ismertette a szavazás eredmé-
nyét. Az új ciklusra megválasztott veze-
tõség a következõ tagokból áll:

Elnök: 
Nagy Zoltán (OSZK)
Titkár: 
Wittinghoff Judit (Richter Gedeon
Nyrt.) 

Vezetõségi tagok: 
MKE tanácsi képviselõ: 
Pastyik Endre (OE) 
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Gazdasági felelõs: 
Fazekas Gáborné (nyugdíjas)
Orvosi könyvtáros csoport képviselõje:
Kiss Annamária (SOTE)
Vállalati könyvtárak felelõse: 
Kóródy Judit (Infodok Kft.) 
Sajtó- és pr-felelõs:
Barton Dávid (BME) 
Póttag:
Ritzl András (ELTE, hallgató)

Ellenõrzõ bizottság: 
Elnök: 
Farkas István (Pedro Kft.)
Az ellenõrzõ bizottság tagjai: 
Antal Lajosné (SOTE)
Fenyves Márta (nyugdíjas)
Póttag: 
Strasszer Mihályné (OE) 

A rendezvény Nagy Zoltán elnöki zár-
szava után Gazda István kötetének dedi-
kálásával és kötetlen beszélgetéssel ért
véget, majd este hattól az olvasótermet
újra az olvasók vehették birtokba. ■
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Antal Lajosné

Több ezer könyvet 
osztanak szét a kárpátaljai
magyaroknak

Több mint ötezet kötetnyi magyar
nyelvû könyvet kaptak kárpátaljai
szervezetek a kultúráért felelõs ál-
lamtitkár segítségével. A pécsi Mi-
nerva Könyvtár költözése miatt, az
állomány elhelyezésében a könyvtár
a Kultúráért Felelõs Államtitkárság
segítségét kérte. Az államtitkárság
közremûködésével a könyvek április
elején eljutottak a Kárpátaljai Peda-
gógusszövetséghez, amely vállalta a
könyvek szétosztásának megszerve-
zését.

A köteteket a napokban szállítják
el a Kárpátaljai Magyar Pedagógus-
szövetség és a Kárpátaljai Magyar
Kulturális Szövetség nagyszõlõsi já-
rási szervezetéhez, amelyek intézmé-
nyeikben helyezik el és teszik min-
den érdeklõdõ számára elérhetõvé az
adományt.

EMMI
Kultúráért Felelõs Államtitkárság
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A Könyvtárlakók csoport 2009-ben ala-
kult meg a gyermekkönyvtárat rendsze-
resen látogató kamaszokból. Kik õk? Így
írnak magukról: „A könyvtárlakó az olva-
só ama alfaja, amely a gyermekkönyvtár-
ban tartózkodik 14 órától 18 óráig a hét
minden napján, kivéve szerdán. A hétvé-
géket gyakran gyaloglás vagy társastánc
kíséretében együtt töltik. Jelenleg veszé-
lyeztetett faj, egyedszáma alacsony, vé-
delmet élvez. Ismertetõjegyek, tevékeny-

ségek: könyv kézben vagy táskában, csa-
patos megjelenés, filozofikus megjegyzé-
sek, játék, táborozás, tánc, könyvfeszti-
vál-látogatás, könyvtár-megszállás...
Könyvtáron belül falkában vadásznak ol-
vasnivalóra.”

Az Egyedülálló pedagógiai és mûvé-
szeti komplex tanulási formák elterjeszté-
se az aszódi Városi Könyvtár és partnerei
szervezésében címû TÁMOP-pályázat
keretében, 2010-ben, lehetõségünk nyílt
arra, hogy szakköröket indítsunk a diá-
kok számára. Megkérdeztük a könyvtár-
lakó kamaszokat, mihez lenne kedvük. A
válasz a fiúktól egyértelmûen a társastánc
volt. Mivel akkor már összevont intéz-
ményként mûködtünk a mûvelõdési ház-
zal, beleillett az intézmény profiljába a
tánc is. Három éven át tanulta, gyakorol-
ta a csapat a társastáncot, rendszeres, kö-
zös hétvégi programot adva ezzel a fiata-
loknak.

K ö z h í r r é  t é t e t i k
Tánc, színház, könyvtár

✒✒    Odler Zsolt

„A tánc szeretete már kisgyermek-
ként – születésünk óta – bennünk él.
Táncolni mindenki tud és szeret!
Amikor kisgyermekbõl, ebbõl a tisz-
ta ösztönös kis lénybõl kinövünk, és
’komoly’ felnõttek leszünk, csak ak-
kor kezdünk el kételkedni a tánctu-
dásunkban.”

(Volf Katalin)



Az elsõ évben természetesen az alapo-
kat tanultuk, de már ekkor is volt több
felkérésünk fellépésekre. Hihetetlen, de a
probléma már az elsõ órán felmerült: mit
jelent a jobb, és merre van a bal? Az elsõ
lépéseket eléggé botladozva tette meg a
csapat. Minden kezdet nehéz. A tanév vé-
gére azonban már túl voltunk egy gye-
reknapi fellépésen Aszódon, Palotáson,
és lezajlott a vizsgabál is. Az anyukák
lelkesen varrták nekünk a ruhákat, jelme-
zeket, az apukák segítettek a technikai
részben. Jól sikerült az évzárás, sikeres
volt a csapat. Lezárult a pályázat. 
Egy hónap múlva kezdtek visszaszállin-
gózni a táncosok, hogy ugye szeptember-
ben folytatjuk, mert annyira jó, és úgy 
hiányzik.

És folytattuk. A következõ tanévben
haladóra vettük a figurát egy tánctanár
vezetésével, bár csatlakoztak újak is. Ki-

találtuk a Könyvtárlakó Tánccsoport ne-
vet (mi mást), és kõkemény munkát
kezdtünk. Egyre nehezebb figurákat ta-
nultunk, és voltak, akik már szólókkal
készültek a következõ fellépésekre. Gõz-
erõvel gyártottuk a jelmezeket, szereztük
a be a cipõket a széttáncolt cipellõk he-
lyett.

Hogyan kapcsolódik ez a könyvekhez,
az olvasáshoz? Új utakra léptünk, elka-
landoztunk táncainkkal más világokba.
Ha a könyvtárlakók táncolnak, megele-
venednek a történetek. Évente több ren-
dezvényre kértek már fel bennünket sze-
replésre. Ezekre az alkalmakra olyan ko-
reográfiákkal készülünk, amelyeknek
történetük van, amelyeket elõ kell adni,
eljátszani. Találkozhatott már a közönség
Harry Potterrel és társaival egy bécsi ke-
ringõ erejéig, koboldokkal és tündérek-
kel az ír táncunkban, Zorbával, ha szir-
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takit táncoltunk, a Rózsaszín Párduccal
slow fox közben, és az Operaház Fan-
tomjával, ahogyan tangózott.

Kis csapatunk lelkesedése ma is tart,
immár táncszínház formájában, igazi
táncmûvész-koreográfussal, akivel igazi
színházat csinálunk. Több nagy elõadá-
son vagyunk már túl, amelyekhez mindig
kapcsolódnak az olvasmányok. Beleás-
tuk magunkat a történelembe István és
Koppány kapcsán, az István, a király elõ-
adás elõtt, augusztusban. Olvastuk, meg-
néztük az Operaház fantomját december-
ben, az elsõ egész estés fellépésünkre va-
ló felkészülés alatt. Most pedig a vámpí-
rokról (Drakula és társai) szóló történe-
tek vannak soron, közeleg a vámpírok
bálja.

De nem csak csináljuk, látogatjuk is a
színházat. Az Opera Nagykövetei sorozat
keretében volt vendégünk Szebenyi Etel-
ka operai ügyelõ. Mesélt a munkájáról,
példákat hozott a Diótörõbõl, és persze
meglepetés vendéget is, mégpedig a da-
rab fõszereplõ diótörõ babáját. Ezzel

meg is volt a csapat következõ olvasmá-
nya.

Várkonyi Zoltán balettmûvész több-
ször is járt a könyvtárunkban. Elõkerült a
Hófehérke, az Anyegin, beszélgettünk a
Rómeó és Júliáról, a Karamazov testvé-
rekrõl. A táncos könyvtárlakók persze
rögtön ráharaptak, és gõzerõvel olvastak
a színházlátogatások elõtt, hiszen a
balettmûvész által példának hozott dara-
bokat élõben is látniuk kell. Így indult el
s tart ma is a színházlátogatások sora a
könyvtárlakókkal.

A városi könyvtár igyekszik lehetõsé-
geihez képest minden segítséget megad-
ni, hogy a csoportnak csak a könyvekre
és a táncra kelljen figyelnie. Ugyan a pá-
lyázat már évek óta véget ért, de az akkor
elvetett magok már életképes cserjévé
fejlõdtek.

A könyvtárlakók és a táncosok motor-
ja az intézmény gyermekkönyvtárosa,
Nagy Judit, aki azon túl, hogy koordinál-
ja a csapatot, aktív táncosként is tevéke-
nyen részt vállal a mûködésben. ■
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Emlékszünk még arra, hogy szüleink,
nagyszüleink milyen meglepõ módon
voltak képesek – és képesek még ma is –
negyven-ötven évvel korábban tanult
verseket felidézni? Úgy tûnik, egy ideje
egyre kevesebben tudnak fejbõl verseket,
ráadásul az iskolások nagy része szerint
teljesen értelmetlen manapság memori-
tert tanulni. Elgondolkodtunk azon, hogy
mivel lehetne a verstudást beemelni a
hétköznapokba. Szerencsére már létez-
nek kezdeményezések arra, hogy a vers
szeretete menõ, „cool” dolog legyen,
mint például a Posztolj verset az utcára
kezdeményezés. Szerettünk volna továb-
bi perspektívákat találni ebben a dolog-
ban már korábban is, így mára már 
hagyományos rendezvényünkké vált a
Hajnali versmondás a Tisza partján,
amelyet a költészet napján, reggel hat
órakor tartunk.

Mostani kezdeményezésünk nyomán
a város kereskedelemmel és vendéglátás-
sal foglalkozó vállalkozói sorakoztak fel
mögénk, hogy Csongrádon április 11-én,
a magyar költészet napján egy vers el-
mondásával is lehessen fizetni különféle
szolgáltatások igénybevételekor, termé-
kek vásárlásakor. Hol egy gombóc fagyit,
hol némi pogácsát vagy gyümölcsöt ért
egy vers ezen a napon, de volt olyan hely
is, ahol tíz-tizenöt százalék kedvezményt
kapott a vásárló. A Tari László Múzeum-
ba ingyen mehettek be a szorgos vers-
mondók, az egyik edzõteremben pedig
napijegyet kaphattak. Mi a könyvtárban a
késedelmi díjat engedtük el, persze köny-
venként egy vers járt a könyvtárosoknak

ezért, továbbá fél óra internethasználatot
is lehetett versért vásárolni. Négy cuk-
rászda, egy pékség, egy zöldséges, egy
biobolt, egy virágbolt, egy gyorsétkezde,
egy papír-írószer, valamint egy mezõgaz-
dasági bolt és egy konditerem csatlako-
zott. Mindenhol mást kaphattak a betérõk
versért cserébe.

Ha azt szeretnénk, hogy az emberek
többet járjanak rendezvényekre és többet
olvassanak, akkor elõbb nyitottá kell ten-
nünk õket, vagyis az elsõ lépést nekünk
kell megtennünk. Például úgy, hogy im-
már harmadik éve kimegyünk hajnalban
a Tisza partjára verselni, esetleg arra biz-
tatjuk õket, hogy kedvenc versüket te-
gyék ki az utcára, vagy éppen – mint a
szóban forgó esetben – megszervezzük,
hogy egy napig pénz helyett lehessen fi-
zetni egy fejbõl elmondott verssel. Ezen
akciók közös célja, hogy közelebb hozza
a költészetet a mindennapok világához,
hogy megváltozott világunkban a verse-
ket igyekezzünk e szubkultúráknak 
járó elefántcsonttoronyból kimozdítani.
A könyvtáros munkájának egyik fontos
célja az olvasóvá nevelés, és ehhez bi-
zony ki kell lépni a hagyományos keretek
közül, ahogy ezt sok kollégánktól látjuk
mi is. 

Az akció másik célja, hogy városunk
lakosságát egy nemes és felemelõ cél
mentén formáljuk összetartó közösséggé.
A helyi vállalkozókat is ezzel az üzenet-
tel kerestük meg, azon túl, hogy promó-
ciós lehetõséget kínáltunk nekik. Az
ajánlatunk az volt, hogy kevés ráfordítás-
sal, néhány olcsóbb termék felajánlásáért
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Verssel fizetni 

✒✒    Illés Péter



c s e -
rébe mi
feltüntetjük a
plakáton és a kü-
lönbözõ eseményeknél meg-
említjük õket, illetve igyekszünk beke-
rülni az országos médiába is. A részükrõl
alacsony befektetéssel és a közösségfor-
máló kezdeményezés hangsúlyozásával
sikerült õket fellelkesíteni. Ez után egy
A/4 méretû emblémát kapott mindenki,
amirõl az akció könnyen felismerhetõ
volt. A helyi rádióban többször szerepelt
a program, és küldtünk sajtóanyagot a
nagyobb hírforrásoknak is. 

A visszajelzések egyértelmûen pozití-
vak voltak, hisz mindenhol éltek az akci-
óval, bár ennek mértékében voltak nagy
különbségek. Azt tapasztaltuk, hogy azo-
kon a helyeken alakult ki igazán nagy 

forgalom, ahol a tulajdonos vagy az el-
adók maguk is lelkesen buzdították a be-
térõket. Ahol megelégedtek az embléma
feltüntetésével a kirakatban, ott kisebb
mértékû volt a verselõk száma. Tény,
hogy elsõ alkalommal a befektetett ener-
gia nagy részét a vállalkozókkal történõ
egyeztetés és a keretek megalkotása vitte
el. Ebben az évben még nem sikerült ke-
mény valutává tenni a versmondást, ezért
a jövõ évben a nagyobb forgalom érdeké-
ben még több energiát igyekszünk majd
fordítani az elõzetes kampányra, hogy a
vers mint fizetõeszköz árfolyama lehetõ-
leg az egekbe szökkenjen. ■
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Ez jellemzi leginkább a tatai Móricz
Zsigmond Városi Könyvtár Könyves szer-
da címû sorozatának legutóbbi vendégét,
Erdõs Virágot, aki 2015. április 8-án láto-
gatott el hozzánk a Szépírók Társaságá-
nak támogatásával. 

Nem a megszokott módon kezdõdött
irodalmi pályafutása. Diák korában a
gimnáziumi lap nem közölte írását, s ez
nagyon visszavetette alkotói szándékát.
Az akkori fõszerkesztõ ma már megbe-
csült kollégája az irodalom terén. Böl-
csészként Lengyel Péter irodalmi szemi-
náriumának hallgatója volt, ott érezte
meg elõször az írás valódi sodrását, von-
zását. Az ott kapott gyakorlatok, felada-
tok elkészítése új felfedezést jelentett
számára. Ráébredt, hogy élvezettel,
örömmel alkot. Elsõ kötete, az Udvarok,
a budapesti bérházak belsejét megörökí-
tõ, Korniss Péter képeibõl összeállított
fotóalbum irodalmi anyagának megírása
volt. Már ebben az elsõ megszólalásában
kitûnt egyéni, a megszokott és elfogadott
sémákat szétfeszítõ stílusával. Irodalmi
elõdjének és példaképének Parti Nagy
Lajost tartja, aki bebizonyította számára,
hogy van “más út” is, mint a jól kipróbált
ösvények. Némely verseinek ritmikája,
sanzonszerûsége zenészek figyelmét is
felkeltette, és sokan hamarabb ismerték
meg megzenésített gondolatait, mint az
írott költeményeit. 

Egyéni hangja, friss látásmódja meg-
különbözteti õt a többi alkotótól. A körü-
löttünk változó világ ütõerén tartja kezét,
és a mindennapok történéseinek avatott
krónikása. Ahogyan Háy János is mindig

új nyelvezetet használ az újabb könyvei-
hez, úgy Erdõs Virág sem ragaszkodik
görcsösen a már meghódított irodalmi té-
mákhoz. Nem kizárólag felnõtteknek ír,
gyermekversei nagy sikert aratnak a ki-
csik körében. A mai világot leképezõ 
közéletiségen túllépve, most más gondo-
latok érlelõdnek benne. Nem könnyen al-
kot, fontos, hogy erõteljes hatással le-
gyen rá valami, ami kikényszeríti belõle
az írást. Mindig szüksége van egy hívó
szóra is, felkérésre a kiadótól, megkere-
sésre egy irodalmi fórumtól. 

Bár az irodalmi mûveket közlõ újsá-
gok már egyre nehezebben élnek manap-
ság. Rendre a megszûnés szélére sod-
ródnak a neves, nagy hagyománnyal 
rendelkezõ lapok. Úgy látja, az elektroni-
kus megjelenés lassan átveszi a papíron
történõ közlés helyét, ez a jövõ útja. Vál-
tozásban van ez a terület is, mint ahogyan
a körülöttünk lévõ világ. Õ is szívesen
közli új írásait elektronikus formában,
ahol egy-egy közlés nyomán rövid idõn
belül több ezer megosztásnak örülhet.
Rajongói mindig figyelemmel kísérik
munkáját. 

Minden siker és irodalmi díj ellenére
önmagával viaskodó, minden nagyképû-
ségtõl mentes, szinte kislányosan gátlá-
sos embert ismerhettünk meg benne, nem
véletlen, hogy önmaga érzelmi életérõl
soha nem ír. Szeretetre méltó, kedves
egyénisége megragadta a tatai közönség
szívét, és saját verseinek felolvasása re-
mekül kiegészítette a beszélgetést. Tar-
talmas, szép élménynek lehettünk része-
sei könyvtárunkban. ■
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Friss, közéleti hang az irodalomban

✒✒    Petrozsényi Eszter



2015. április 10-én rendezték meg az Or-
szággyûlés Hivatala Közgyûjteményi és
Közmûvelõdési Igazgatóság könyvtára,
azaz az Országgyûlési Könyvtár és a fel-
sõoktatási intézmények közötti szakmai
együttmûködés projektnyitó találkozója.
A rendezvényen közel száz meghívott
vett részt, köztük a könyvtár gyûjtõköré-
be (jog- és politikatudomány, történelem)
tartozó felsõoktatási intézmények veze-
tõi, tanszékvezetõi, valamint levéltárak,
könyvtárak vezetõ munkatársai.

A résztvevõk megtekinthették a felújí-
tott Országgyûlési Könyvtárat, majd Kö-
vér László, az Országgyûlés elnöke meg-
nyitotta a találkozót. Köszöntõt Bellavics
István közgyûjteményi és közmûvelõdési
igazgató mondott. A rendezvény során a
könyvtár együttmûködési lehetõséget

ajánlott a felsõoktatási intézményeknek a
szakmai kapcsolatok elmélyítése cél-
jából. A találkozón ismertették az 
együttmûködés fõbb elemeit: könyvtári
különóra, PhD- és OTDK-konzultáció,
szervezett könyvtárlátogatás, könyvtár-
használati kurzus, szerzeményezési ja-
vaslatok becsatornázása.

A találkozón a Nemzeti Közszolgálati
Egyetem egy oktatója és öt hallgatója
Kövér Lászlótól, az Országgyûlés elnö-
kétõl ünnepélyesen átvette az Ország-
gyûlési Könyvtár olvasójegyét.

A rendezvényen emellett bemutatásra
került a Hungaricana nevû közgyûjtemé-
nyi portál is. A portált Markója Szilárd,
az Országgyûlési Könyvtár vezetõje és
Kenyeres István, Budapest Fõváros Le-
véltárának fõigazgatója ismertette. ■
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Elindult az együttmûködés az Országgyûlési Könyvtár és a felsõoktatási
intézmények között



Amikor a Nemzeti Kulturális Alap pályá-
zati támogatásával 2014 októberében el-
indítottuk az Országos Idegennyelvû
Könyvtár Világhálós világirodalom. Kül-
földi irodalmak az interneten címû elõ-
adássorozatát, az volt a célunk, hogy be-
tekintést adjunk egy-egy ország vagy
nyelvterület mai irodalmi jelenségeibe és
megjelenési formáiba a cyberkultúra te-
reiben. 

Az internet megjelenése az irodalmi
életre is hatott, akkor hát nézzük meg, mi
is történt egy adott irodalomban azóta,
hogy megjelentek az elsõ irodalmi honla-
pok, portálok, digitális könyvtárak, adat-
bázisok, online irodalmi folyóiratok,
népszerû szerzõi blogok, hypertextuális
szépirodalmi mûvek (számítógépes re-

gény, netnovella), virtuális közösségek s
a lelkesen kommentelõ olvasó! Ez az
internetes irodalmi körkép legyen egyben
hasznos, gyakorlati információgyûjte-
mény is, kiindulópont a mindennapi tájé-
kozódáshoz és a téma további tanul-
mányozásához. Megvolt a váz, amit
szakavatott elõadóink voltak hivatottak
tartalommal megtölteni az irodalom iránt
érdeklõdõ olvasók, egyetemi hallgatók,
mûfordítók számára. 

Orcsik Roland (a Szegedi Tudomány-
egyetem Szláv Intézetének tanársegédje,
költõ, mûfordító, a Tiszatáj szerkesztõje)
az avantgárd és a hypertext összefüggé-
seinek felvázolásával indította a szerb
internetes irodalom történetét: Miloš
Crnjanski Ithaka lírája címû kötetébõl
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Világhálós világirodalom. Külföldi irodalmak az interneten

✒✒    Haluska Veronka

Orcsik Roland



kiindulva Milorad Pavic magyarul is
megjelent Kazár szótár címû lexikonre-
gényén és Milosevits Péter Websajt-stori
címû netregényén át egészen a legújabb
linkelt verseskötetekig. A szerb online
folyóiratok és a blogszféra bemutatásával
jól érzékelhetõ lett, milyen mértékben
változott meg a kortárs szerb irodalom
recepciója, önreprezentációja az új tech-
nológia kontextusában. A centralizált
kultúratámogatás és a generációs különb-
ségek nem kedveznek a fiatal irodalmi
áramvonalaknak, melyek hátterét így a
demokratikus, ám misszionárius (ingyen-
melós) civil szféra képezi. S hogy mi kö-
ti össze a szerb irodalom szigeteit,
Ithakáit a digitális hálózatok világában?
Ritkán reflektálnak egymásra, bár tudnak
egymásról.

Szathmáry-Kellermann Viktória (dok-
toranda, mûfordító, a lengyelirodalom.

lap.hu szerkesztõje) a lengyel internetes
irodalom sajátságait foglalta össze, kezd-
ve azzal, hogy Lengyelországban minden
másképpen van: kedvenc versek helyett a
tíz legnagyobb hatású könyvet listázzák 
a helyiek a közösségi médiában, díjnyer-
tes szerzõk sárdobálásától, írócelebek ci-
vakodásától zeng az ottani Blikk, a 
„Nem olvasol? Nem bújok veled ágyba”
nevû kampány Facebook-oldala több
mint 127 ezer rajongóval büszkélkedhet,
Krakkó mint az irodalom fõvárosa pedig
sikeresen integrál egyetlen tájékoztatási
rendszerbe padot, buszmegállót és három
Nobel-díjast. Persze amellett, hogy az
irodalom közbeszéd tárgya, igazán jó iro-
dalmi portálokból (culture.pl/pl/katego-
ria/literatura), kiadói oldalakból, s haté-
konyan mûködõ Facebook-profilokból
sincs hiány, még ha nincs is „lengyel
Litera”.
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Szathmáry-Kellermann Viktória

´
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Paula María Fernández (a Budapesti
Cervantes Intézet Könyvtárának vezetõ-
je) a spanyol internetes irodalom berkei-
be kalauzolt, kezdve az alapadatokkal: a
spanyol a harmadik leggyakrabban hasz-
nált nyelv az interneten, Spanyolország-
ban száz kiadott könyvbõl huszonhárom
digitális, s az irodalmi mûvek huszonhat
százaléka is digitálisan jelenik meg. Az
enciklopédiák és nagyszótárak rég fel-
költöztek az internetre, és már nem is
lesz nyomtatott formájuk, továbbá sorra
jelennek meg az eleve világhálóra készült
kiadványok (például az interaktív köny-
vek vagy a kollektív alkotás produktu-
mai). A spanyol nyelvû prezentáció ez-
után körképet adott az internethasználók
olvasói szokásairól, majd segített eliga-
zodni a spanyol online irodalomban és
digitális könyvtárakban, a fõ honlapokat

bemutatva: Proyecto Gutenberg, Biblio-
teca Digital Hispánica, Biblioteca
Virtual Miguel de Cervantes, Casa del
libro, Literanda, Bubok.

Takács Ferenc (irodalomtörténész,
mûfordító, kritikus, az ELTE BTK Angol
Nyelv és Irodalom Tanszékének ny.
egyetemi docense) Jonathan Swift Gulli-
ver utazásai címû klasszikus mûvét hívta
segítségül az angol internetes irodalom
bemutatásához. Bevezetésként Philip
Larkin egy versének fordításán illusztrál-
ta, hogy az információ, amelynek felku-
tatása az internet kora elõtt intuíciót,
szakértelmet és több napos kutatómunkát
igényelt, ma online pillanatok alatt elér-
hetõ. Az internet megakönyvtárként
(„helyben olvasás”) és mega-lexikonként
is mûködik, ahol szert tehetünk az íróra
vonatkozó ismeretanyagra: életrajzára,
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Paula María Fernández



irodalmi pályafutására, mûvei kiadástör-
ténetére, a vele és mûveivel foglalkozó
szakirodalomra, sõt a szerzõ és a mû utó-
életére. Az információszerzésnek, tájéko-
zódásnak és tanulásnak ez az új módja
viszont nem mentesít az alól, hogy ellen-
õrizni kell az interneten talált adatok he-
lyességét. Az adatok kritikátlan átvételé-
bõl fakadó torzulásokat a Wikipédia
Jonathan Swiftrõl szóló angol és német
szócikkén mutatta be, amire a Dr Shit
szerzõi álnév eredetét kutatva figyelt fel.

Lukácsi Margit (italianista, mûfordító,
a Pázmány Péter Katolikus Egyetem
Olasz Tanszékének adjunktusa) az olasz
internetes irodalmat befolyásoló ténye-
zõket (az országon kívül élõ olaszok
nagy száma, nagymértékû bevándorlás,
nyelvi és kulturális sokféleség és inkohe-
rencia stb.) összegezte elõször. Az olasz

embereket a többszörös nyelvhasználat
jellemzi: beszélnek egy lokális nyelvet
(anyanyelv; az érzelem nyelve, szóbeli
nyelv), egy regionális koinét és a stan-
dard olaszt (média, iskola; az értelem
nyelve, írott nyelv). A dialektusok háttér-
be szorulásával csak remélni lehet, hogy
napvilágot látnak még Pier Paolo
Pasolini friuli nyelven írt költeményeihez
hasonló mûvek. Nagy átalakuláson megy
át a szûkülõ olasz könyvpiac, amit alap-
vetõen befolyásol az e-könyvek berobba-
nása: 2014-ben az új könyvek közel 
kétharmada e-könyv formátumban is
megjelent. 

Az irodalmi honlapok közös jellemzõ-
je, hogy igyekeznek a csökkenõ számú
olvasók számára a lehetõ legdinamiku-
sabb oldalakat mûködtetni, tele min-
denféle ötletes pluszszolgáltatásokkal
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Takács Ferenc
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Lukácsi Margit

Marczisovszky Anna



(ingyenes szöveglelõhelyek, multime-
diális letöltések, tanuló/tanító progra-
mok, programajánlatok, linkgyûjtemé-
nyek stb.).

Marczisovszky Anna (doktoranda az
ELTE francia doktori iskolájában, tanár,
fordító) a francia internetes irodalom be-
mutatását a nemzeti könyvtárral (BNF)
kezdte, amely amellett, hogy élen jár a
netes irodalmi konferenciák és virtuális
kiállítások megvalósításában, külön iro-
dalmi klubot mûködtet kizárólag az in-
terneten, hogy népszerûsítse a kortárs
francia irodalmat. 

A BNF 1834 neten olvasható, e-book
olvasóra letölthetõ humán és társadalom-
tudományi könyvének több mint fele in-
gyenesen hozzáférhetõ, számos appliká-
cióval: Voltaire Candide-jának bõvített
kiadása így játékos felfedezést és tudo-
mányos megalapozottságú (újra)olvasást
kínál egyszerre. A népszerû offline folyó-
iratok is fontosnak tartják a virtuális plat-
formot, ahol a bõvített tartalmakhoz
hanganyagok, beszélgetések, portfóliók,
videók is kapcsolódnak. Minden olyan
irodalmi oldal, amely csakis a neten 
érhetõ el, maximálisan kihasználja a
konstruált tér nyújtotta lehetõségeket (in-
teraktivitás, formák pluralitása, olvasói
facebook-csoportok stb.). François Bon
„esete” példázza, hogyan lehet egy írói
honlap nyílt írómûhely, Christophe
Grossié pedig azt, hogyan születhet
Twitter-bejegyzésekbõl regény.

Az elõadókkal és elõadásaikkal kap-
csolatos bõvebb információk az OIK
honlapján a rendezvények archívumában
találhatók, a prezentációk pedig a könyv-
tár  blogján egybegyûjtve is megtekint-
hetõk. ■
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Chicagóban lesz Barack
Obama elnöki könyvtára

Nem York és Hawaii ajánlatát maga mö-
gé utasítva Chicago nyerte el a lehetõsé-
get, hogy felépítse Barack Obama elnöki
könyvtárát. 

A Fehér Ház jelenlegi lakójának ala-
pítványa a Chicagói Egyetem ajánlatát
fogadta el. Obama itt jogot oktatott, majd
a szövetségi szenátusban is képviselte Il-
linois államot.

A rivális ajánlatokat annak alapján
nyújtották be, hogy az elnök Hawaiin
nõtt fel, és a New York-i Columbia Egye-
temen szerezte meg elsõ diplomáját.

Márciusban Chicago város tanácsa,
hogy maga felé billentse a mérleg nyel-
vét, egyhangúlag megszavazta, hogy két,
az Obama család otthonához közeli park-
ban is telket biztosít erre a célra, amelyek
egyikét a Chicagói Egyetem rendelkezé-
sére bocsátja, ha megnyeri a pályázatot.



Az Egyesült Államok negyvennegye-
dik elnöke 2017-ben távozik majd hivata-
lából. Támogatói tavaly hozták létre az
alapítványt, amelynek feladata a késõbb a
szövetségi állam kezelésébe kerülõ, a ter-
vek szerint 2020-ban megnyíló könyvtár
megépítésének felügyelete.

Az Egyesült Államok jelenleg tizenhá-
rom elnöki könyvtárból álló hálózata a
Nemzeti Levéltári és Nyilvántartási Igaz-
gatóság (NARA) égisze alatt mûködik. 
A harmincegyedik elnök, Herbert Hoo-
ver óta ezekben õrzik az egyes vezetõk
kormányzását dokumentáló iratokat, fel-
vételeket, gyûjteményeket, mûvészeti al-
kotásokat és egyéb történelmi anyagokat.
A NATO-csatlakozási okmányokat pél-
dául – a többi tagállam mellett Magyar-
országét is – a Truman emlékének szen-
telt könyvtárban helyezték letétbe, a Mis-
souri állambeli Independence-ben. Né-
melyik könyvtár közéleti vagy tudomá-
nyos tevékenységet is folytat.

Forrás: Info Rádió
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