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✒ Jubileumi emléküléssel, könyvbemuta-

tóval és szakmai konferenciával ünnepelte

fennállása huszonötödik évfordulóját a

kunszentmiklósi Pro Bibliotheca Antiqua

Baksayana Alapítvány.

1991-ben két szentmiklósi öregdiák,

Naszvadi György (akkor pénzügyminiszté-

riumi helyettes államtitkár) és e sorok író-

ja, Balogh Mihály (akkor a gimnázium

könyvtárostanára) szervezte meg az alapít-

ványt, tizenkilenc alapító közremûködé-

sével.

A szervezet kiemelt célja volt (és ma-

radt) a nagy múltú, értékekben gazdag, de

a múló idõben megviselõdött régi, muzeá-

lis állomány védelmének anyagi támogatá-

sa, kulturális értékeinek feltárása, bemuta-

tása. 

Kuratóriumunk 2016. szeptember 30-án

déli tizenkét órára a mûemlék Öreggimná-

zium épületébe, a református egyház gyü-

lekezeti termébe hívta jubileumi emlék-

ülésre az alapítvány alapítóit, támogatóit,

együttmûködõ partnereit és az érdeklõdõ-

ket. Baski Imre kuratóriumi elnök megnyi-

tóját és Pintér Gyula gyülekezeti lelkészel-

nök üdvözlõ szavait követõen az elnökség-

ben helyet foglaló Hoppál Péter, az EMMI

kultúráért felelõs államtitkára köszöntötte

az alapítványt és méltatta eddigi tevékeny-

ségét. 

A köszöntõk után a kuratórium szintén

„negyedszázados” titkáraként adtam szá-

mot az alapítvány tevékenységérõl. Beszá-

molómban elhangzott többek között, hogy

az idõközben közhasznúvá vált alapítvány

KLL • 2016/11

NAPLÓ4

Hoppál Péter (Fotó: Márta Fotó)



a huszonöt év alatt restauráltatásra, köt-

tetésre, fertõtlenítésre, polcrendszerre, 

informatikai fejlesztésre és az állományt

reprezentáló kiadványok megjelenésének

támogatására közel tizenkétmillió forintot

fordított. Az alapítvány tevékenysége, rá-

fordításai nyomán a régi könyvtár a kultu-

rális turizmusba is bekapcsolható gyûjte-

ménnyé alakult.

A titkári beszámolót titkári könyvbemu-

tató követte. Néhány nappal a rendezvény

elõtt jelent meg egy kettõs kötet, amelynek

elsõ része a kétszázötven éves gimnáziumi

könyvtár történetét tartalmazza, második

része pedig az alapítvány huszonöt évét

mutatja be (Balogh Mihály – Kisari Ottilia:

Fejezetek a kunszentmiklósi református

gimnáziumi könyvtár történetébõl – A hu-

szonöt éves Pro Bibliotheca Antiqua

Baksayana Alapítvány). A könyv az „Ala-

pítvány A Közjóért” támogatásával jelent

meg a Magyarországi Református Egyház

kiadásában, a Méry Ratio Kiadó gondozá-

sában.

Az ünnepi ülés végén emléklapot és

egy-egy friss kiadványt adott át Baski Im-

re elnök és Baráth Julianna társelnök az

alapítóknak, az alapítvány támogatóinak és

a munkánkban közremûködõknek.

A délutánt a szakmai konferencia töltöt-

te ki. Konferenciánknak az Egyházi, isko-

lai kiskönyvtárak régi/muzeális gyûjtemé-

nyeinek állományvédelme címet adtuk. Az

elsõ rész programja így alakult: 

KLL • 2016/11

NAPLÓ 5

(Fotó: Márta Fotó)



Hoppál Péter államtitkár A muzeális

könyvtárak, és különösen a könyvtári állo-

mányvédelem jövõje az EMMI olvasatá-

ban címmel tartott elõadást, Ásványi Ilona

pannonhalmi helyettes igazgató, az Egyhá-

zi Könyvtárak Egyesülésének aktuális el-

nöke pedig Állományvédelmi trendek, 

feladatok és források az egyházi könyvtá-

rakban címmel. 

Berecz Ágnes fõigazgató (Ráday Gyûj-

temény, Budapest) és Fogarassy Zsuzsa

igazgató (Ráday Múzeum, Kecskemét) kö-

zös elõadását Fogarassy Zsuzsa mutatta be,

Állományvédelmi feladatok és megoldá-

sok a Dunamelléken. A Ráday Könyvtár és

Ráday Múzeum gyakorlata címmel.

Keveházi Katalin, a szegedi egyetemi

könyvtár fõigazgatója, a MOKKA Egyesü-

let elnöke elõadásában az állományvéde-

lem legfontosabb elõzményét, „nulladik

fázisát” taglalta „A’ könyveknek ... lajstro-

mozása kivántatik”, avagy az állomány-

védelem a katalógussal kezdõdik címû 

elõadásában. A szünet elõtt még az idén

nyugállományba vonult Kisari Ottilia

szólt, aki harminc éven át volt könyv-

tárostanár a gimnáziumban. Elõadásának

címe: Régi könyvtár, új alapítvány a kun-

szentmiklósi református gimnáziumban. 

Szünet után a szegedi Somogyi-könyv-

tárat képviselõ Szõkefalvi-Nagy Erzsébet

könyvtárnok következett. Elõadásának cí-

me: Az idõs bölcs ráncai szépek. Nagy

gyûjtemény – nagy feladatok az állomány-

védelemben. Õt Violáné Bakonyi Ibolya

csurgói könyvtárostanár követte Kis gyûj-

temény – nagy feladatok: hogy csinálják

Csurgón? címû elõadásával.

A záró blokkban állományvédelmi

szakemberek követték egymást: Fehrent-

heil Henriette (Ars Alba Bt.), Hajdu Zsófia

Edit (Pre-Con Restaurátor Kft.), Peller Ta-

más, illetve Kelemen Eörs (Pytheas

Könyvmanufaktúra) állományvédelmi

munkásságukról, alkalmazott eljárásaikról

és eredményeikrõl beszéltek, különös te-

kintettel az egyházi és iskolai könyvtárak-

ban szerzett tapasztalataikra.

A levezetõ elnöki zárszót követõen az

alapítvány hozzákezdett a második hu-

szonöt esztendejéhez. Feladat lesz bõ-

ven… ■
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A kiadvány könyvárus forgalomba

nem került, de az alapítvány támoga-

tásért cserébe könyvet ajándékozunk. 

Elérhetõségek: 

Balogh Mihály

gerence43@gmail.com 

(06-70) 775-9930

A konferencia videójának

elérhetõsége:  

http://bit.ly/probib25

Bejelentkezési adatok: 

e-mail cím: probiblio@bak-

sayref.hu

jelszó: Baksayana25


