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✒✒ A Magyar Könyvtárosok Egyesülete

(MKE) Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei

Területi Szervezete az ünnepi könyvhét

alkalmából június 13-án szakmai napot

tartott a nyíregyházi Jósa András Múze-

umban. A társintézményi helyszínt az

idei szervezeti évünk egyik jelszavának,

a kulturális nyitottságnak a jegyében vá-

lasztottuk ki, hasonlóan az elõzõ ren-

dezvényünk helyszínéhez, amely a nyír-

egyházi Szent Atanáz Görögkatolikus

Hittudományi Fõiskola volt. 

Szakmai napunk címe: Könyvtárosa-

ink írták: kutatások és publikációk.

Ahogyan azt Kührner Éva egyesületi el-

nök a köszöntõjében megfogalmazta:

nagy szellemi potenciál, szellemi tõke

birtokában vannak a megyében élõ

könyvtárosok, akiknek kutatásai rend-

szeresen megjelennek publikációk:

könyvek, tanulmányok, folyóiratcikkek

formájában is. Ezen szakemberek közül

négyen ismertették szakmai-kutatási te-

vékenységüket.

Elsõként Bordé Katalin, a Nyíregy-

házi Egyetem könyvtárosa tartott be-

számolót. Elõadásának címe: A Rotary

története Magyarországon, különös te-

kintettel Nyíregyházára. A témában két

könyve is megjelent kolléganõnknek,

az elsõ A Nyíregyházi Rotary Club tör-

ténete, ennek folytatásaként kutatómun-

káját kiterjesztette a magyar Rotary 

történetére is. Elsõdleges publikációs

tevékenysége egyébként a nyomdatör-

ténethez kapcsolódik.

A Rotary – tudtuk meg a definícióból

– olyan civil, jótékonysági világszerve-

zet, amelyben különbözõ foglalkozású

emberek vállalják a humanitárius szol-

gálatot magas erkölcsi, etikai elvek

mentén. 1905-ben alakult meg az USA-

ban, majd 1920-ban Európában is meg-

jelent a szervezet, amelynek 1989-ig

csak férfiak(!) lehettek a tagjai.  A mot-

tó: Önzetlen szolgálat, a cél: jobbá ten-

ni a világot, a jelkép pedig egy huszon-

négy fogú fogaskerék. Programjai: Polio

plusz, Katasztrófaenyhítõ, Békeprog-

ram stb. Világhírû rotariánusok: Neil

Armstrong, W. Churchill, J. F. Kennedy,

T. Mann, M. Thatcher stb.

Magyarországon – Európában nyol-

cadikként – 1925-ben alakult meg az el-

sõ Rotary klub, melyet további tizenegy

követett a második világháborúig. 

A nyíregyházi 1934-ben az utolsó elõtti

volt a sorban.
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Sajnos a háború miatt 1942-ben Ma-

gyarországon megszûnt a Rotary tevé-

kenysége, s megújítására 1987-ig kellett

várni. Ma negyvenkilenc klub mûködik

régiók szerint, melyeket alkormányzó-

ságok fognak össze. A nyíregyházi klub

2004-ben alakult újjá, a mátészalkai

(1993) patronálásával, harminc külön-

bözõ foglalkozású alapító taggal. A te-

vékenységi kör a lokálpatriotizmus je-

gyében határozható meg: hátrányos

helyzetû fiatalok segítése, diákcsere-

programok, tehetséggondozás, jóté-

konyság.

Második elõadónk Babosi László

volt, a nyíregyházi Móricz Zsigmond

Megyei és Városi Könyvtárból. Fõ kuta-

tási területe Ratkó József író munkássá-

ga. Mai elõadásának címe: „Üzenet” az

„Állóvízbõl”. A Penészlek-vita (1968–

1969). Ez az ügy azért került a látóköré-

be, mert Ratkó József is résztvevõje

volt. A történet a következõ: 1968-ban

Végh Antal író, szociográfus író-olvasó

találkozón és dedikáláson járt Nyírbá-

torban. A település és a megye szépen

fejlõdött ugyan, de azért még sötét Sza-

bolcsként emlegették országszerte.

Penészlek (a román határral szomszé-

dos, periférikus község) tanácselnöke

ott volt ezen az eseményen, és megin-

vitálta Végh Antalt: jöjjön le hozzájuk és

nézze meg, milyen viszonyok között él-

nek õk. Végh Antal Ratkó József kísére-

tében meg is nézte a falut, ahol elké-

pesztõ, középkorba illõ körülményeket,

drámai élethelyzeteket, hatalmas elma-

radottságot tapasztalt. Élményeit, ta-

pasztalatait 1968-ban a Valóság címû,

akkoriban igen népszerû folyóiratban

publikálta Állóvíz címmel. A cikk tabu-

döntõ volt: a szocialista pártrendszer

árnyoldalait taglalta, ami akkoriban na-

gyon nem volt szokás. Országos politi-

kai botrány és megyei „sértõdés” lett

belõle. Az eset társadalmi, irodalmi és

személyes életekben bekövetkezett ha-

tásairól is beszélt elõadónk. A szociog-

ráfiai írás kapcsán számos publikáció

született Penészlekrõl pro és kontra.

Darvas József drámát (Térképen nem ta-

lálható), Ratkó József verset (Üzenet) és

cikket (Rákóczi földjén) írt, a Gulyás

testvérek (János és Gyula) pedig doku-

mentumfilmet forgatott róla (Vannak

változások).  

Babosi László a Szabolcs-Szatmár-

Beregi Szemle 51. évf. 2016/2. számá-

ban foglalkozik a témával.
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Harmadik elõadónk Szerafinné Sza-

bolcsi Ágnes, a Nyíregyházi Egyetem ta-

nára volt. Nagyot ugrottunk az idõben,

hiszen elõadásának címe: Változások az

információkeresésben a fiatalok köré-

ben, avagy információszerzési szokások

változásai az Y és Z generáció körében. 

Korszakunk tehát a XXI. század, a

kutatás alanyai pedig a fiatalok. Definí-

ciót és jellemzést kaptunk az X, Y, Z ge-

nerációról, melyeknek tagjait eltérõ atti-

tûdök, értékorientáció, nyelvhasználat,

technokratizmus, közösségi és családi

értékek, érzelmi intelligencia, munkastí-

lus, terhelhetõség jellemzik. A nagyará-

nyú társadalmi-gazdasági átalakulásokat

követõ személyiség- és attitûdváltozáso-

kat nem szabad figyelmen kívül hagy-

nunk – hangsúlyozta elõadónk. A csa-

ládtagokon és a pedagógusokon kívül a

könyvtárosoknak is fontos szerepük és

felelõsségük van abban, hogy a felme-

rülõ negatív hatások ellenére törekedje-

nek az értékek közvetítésére. Tegyük

mindezt oly módon, hogy a könyvtár

ne csak kultúramegõrzõ intézmény, ha-

nem információs központ és vonzó kö-

zösségi tér is legyen. 

Az elõadás végén a témához tartozó,

azzal legadekvátabban foglalkozó, válo-

gatott irodalomjegyzéket kaptunk, ki-

emelve az egyes szerzõk és mûvek po-

zitívumait. 

A negyedik prezentációt Tanyiné Ko-

csis Anikó, a Nyíregyházi Egyetem do-

cense tartotta, aki jelenleg az informati-

ka tárgy oktatója a különbözõ képzési

formákban és szakokon. Tanári gyakor-
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latát alapul véve a digitális kompetenci-

ák fejlesztésének lehetõségeirõl szólt. 

A téma kapcsán körbejárta a kompeten-

cia fogalmát, részletezte az alap- és

kulcskompetenciákat. Alapkompetencia

az – tudtuk meg –, ami a „túlélést” biz-

tosítja, azaz az írás és az olvasás. Kulcs-

kompetencia pedig mindaz a kulturális,

társadalmi és emberi tõke, amely a ma-

gasabb életminõség felé orientálja bir-

toklóit. 2004-ben határozták meg a

nyolc kulcskompetenciát. Ezek a követ-

kezõk: anyanyelvi, idegen nyelvi, mate-

matikai, digitális, vállalkozási, kulturális

és állampolgári kompetenciák, plusz: a

tanulás tanulása.  

A tantárgy feladata a kulcskompeten-

ciák közül a digitális kompetencia fej-

lesztése. Alapul véve a tényt, hogy a 

felsõoktatásban tanuló hallgatók elsajá-

tították már az elektromos média maga-

biztos alkalmazását, az infokommuni-

kációs eszközöket, technikákat pedig

ismerik, a tanárnõ célja a hatékony,

gyors, pontos és teljes körû információ-

keresés elsajátíttatása hallgatóival. Cél

még az is, hogy olyan ismereteket sajá-

títsanak el a kurzusra járók, amelyek

vonzóvá teszik õket a munkaadók sze-

mében, úgymint szabályos önéletrajz

írása, prezentációkészítés. Az egyete-

misták duális, bachelor- és mas-

terképzés, valamint osztatlan tanárkép-

zés keretein belül tanulnak informatikát

a Nyíregyhái Egyetemen az elsõ és 

második félévben, heti két órában. A ta-

nárnõ bemutatta informatika tantárgyá-

nak oktatási tematikáját, vázolta a 

tantárgy fejlesztési lehetõségeit, azzal

kapcsolatos terveit. Végül õ is – mint

egykori könyvtáros – kiemelte a könyv-

táros szakma jelentõségét, és kérte a se-

gítségünket oktatási tevékenységéhez.

Lévén kollégák a Nyíregyházi Egyete-

men, örültem, hogy bepillanthattam

Anikó oktatási portfóliójába, így a folya-

mat másik oldalán, a könyvtárban tuda-

tosabban, szakszerûbben, célorientál-

tabban tudjuk segíteni hallgatóit. 

Az érdekes, hiánypótló, aktuális és

(Babosi László esetében) izgalmas elõ-

adások után a Jósa András Múzeumnak

a Tevan család nyomdai és kulturális

örökségét bemutató kiállítását látogat-

tuk meg a múzeum oktatóterében. Itt

egyébként gyermekfoglalkozásokat tar-

tanak a megye általános iskolásainak,

amelyek keretében a fiatalok kézbe ve-

hetnek kijelölt múzeumi tárgyakat, ki-

próbálhatnak audiovizuális guide-okat

stb. Házigazda-vezetõnk, Babolcsi And-

rea múzeumpedagógus-régész megmu-

tatta nekünk a látványraktárt, ahol kü-

lönbözõ kultúrtörténeti korokból való

festményeket, vásznakat tekintettünk

meg gyönyörû tárgyi emlékek (Krúdy

Gyula és Jósa András személyes tárgyai,

kultúrtörténeti események kellékei: báli

cipõk, ruhák, táncrendek és technika-

történeti érdekességek) között sétálva.

Zárszóként egy személyes megjegy-

zés a helyszínnel kapcsolatban: cso-

dálatos a múzeumunk; az 1925-ben,

neoklasszicista stílusban épült, egykori

Magyar Királyi Pénzügyigazgatóság 

patinás falai között tartózkodva, a tartal-

mas elõadások, beszámolók általi isme-

retek, érdekességek hatására élmény-

szerûvé vált a napom, s gondolom,

minden résztvevõé. ■
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