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A var sói Len gyel Nem ze ti Könyv tár adott ott hont
2011. ok tó ber 13-14-e kö zött an nak a nem zet kö zi 
di gi ta li zá lá si kon fe ren ci á nak, amely re a Vi seg rá di 
né gyek az az Ma gyar or szág, Cseh or szág, Szlo vá kia és
Len gyel or szág nem ze ti könyv tá rai mel lett több más
kö zép- és ke let-eu ró pai nem ze ti gyûj te mény bõl is ér -
kez tek szak ér tõ kol lé gák. Ha zán kat az Or szá gos 
Szé ché nyi Könyv tár ré szé rõl Dr. Sa jó And rea fõ igaz -
ga tó as  szony, va la mint dr. Vonderviszt La jos e-szol -
gál ta tá si és Dancs Sza bolcs gyûj te mény szer ve zé si
igaz ga tó kép vi sel te. A ren dez vény részt ve või – a ké -
sõb bi ek ben pub li ká lás ra ke rü lõ – aján lá so kat fo gal -
maz tak meg a di gi ta li zá lás mun ka fo lya mat ára, a di gi -
tá lis tar tal mak hos  szú tá vú meg õr zé sé nek kér dés kö ré re,
va la mint a di gi ta li zá lás sal kap cso la tos mar ke ting te vé -
keny sé gek re vo nat ko zó lag.

Kül föl di de le gá ci ók 

lá to ga tá sa

Az Ame ri kai Egye sült Ál la mok nagy kö ve te, Eleni
Tsakopoulos Kounalakis és fér je, a ne ves új ság író,
Mar kos Tsakopoulos Kounalakis feb ru ár 16-án az zal
a cél lal ke res ték fel a könyv tá rat, hogy be irat koz za -
nak. A lát szó lag szo kat lan lé pés ko ránt sem elõ re le-
 tár gyalt hi va ta los dip lo má ci ai lá to ga tás volt: mind 
a nagy kö vet asszony, mind fér je ál lan dó ven dé gei 
kí ván nak len ni a könyv tár nak. Szá muk ra a kul tú ra 
a min den nap ok ré sze, rá adá sul Mar kos Tsakopoulos
Kounalakis egye te mi ta nár ként és új ság író ként is be -
ha tó an is me ri a tér sé get. A nagy kö vet és fér je dél után
ér kez tek a könyv tár ba, ahol a fõ be já rat nál Dr. Sa jó
And rea fõ igaz ga tó üd vö zöl te a ven dé ge ket, vé gig sé -
tál tak az ol va só ter me ken, meg te kin tet ték ki ál lí tá sa in -
kat, majd a tér kép tá rat és az Apponyi-termet, ahol 
ré gi, be cses nyom tat vá nyok kal is mer ked tek. A nagy -
kö vet as  szony el mond ta: õszin tén cso dál ja, hogy a há -
bo rúk és for ra dal mak vi ha rá ban men  nyi ér té ket si ke -
rült meg men te nie a ma gyar nem ze ti könyv tár nak. 

Má jus 9-én, hét fõn há rom ta gú dél-ko re ai de le gá-
 ció lá to ga tott az Or szá gos Szé ché nyi Könyv tár ba. 
Dél-Ko rea bu da pes ti nagy kö vet sé ge azért vet te fel 
a kap cso la tot a könyv tár ral, mert né hány kul tu rá lis és
spe ci á li san könyv tá ri kér dés ben kér ték a se gít sé gün -

ket. Elõ ze te sen né hány kér dést tet tek fel írás ban az
OSZK sze re pé rõl, je len tõ sé gé rõl, ál ta lá ban a ha zai
könyv tá rak ról és ol va sás nép sze rû sí tõ prog ram ja ink -
ról. Ér de kel te õket az is, hány ko re ai kö tet ta lál ha tó
könyv tá runk ban. (A 90-es évek tõl kezd ve 96 db ere de -
ti bõl for dí tott és 65 db ko re ai nyel vû ki adás ta lál ha tó
gyûj te mé nyünk ben.) A dél-ko re ai de le gá ció ré szé rõl
Sung Woo Yang, a Ko re ai Könyv ki adók Eti kai Bi zott -
sá gá nak el nö ke se gít sé get aján lott fel di gi tá lis könyv -
tár épí té si prog ra munk hoz.

Jú ni us 1-jén lá to ga tást tett könyv tá runk ban Dunja
Seiter-Šverko a Hor vát Nem ze ti és Egye te mi Könyv tár fõ -
igaz ga tó nõ je és Vlaho Bogišiæ, a Miroslav Krleža 
Le xi kog rá fi ai In té zet igaz ga tó ja. Az OSZK ne vé ben
Dr. Bo ka Lász ló tu do má nyos igaz ga tó fo gad ta ven dé -
ge in ket, akik meg te kin tet ték a Miroslav Krleža - 
A ma gya rul tu dó hor vát klas  szi kus cí mû ki ál lí tást, majd
rö vid ve ze tés ke re té ben in téz mé nyün ket is meg is -
mer ték. 

2011. de cem ber 5-én ko szo vói kül dött ség lá to ga tott
az Or szá gos Szé ché nyi Könyv tár ba. A Ko szo vói Köz -
tár sa ság kép vi se le té ben Shkendije G. Sherifi nagy kö -
vet as  szony, Del fin Pllana mis  szió ve ze tõ úr, Dr. Sali
Bashota, a nem ze ti könyv tár fõ igaz ga tó ja és Durim
Hasaj, a kö vet ség nem zet kö zi tit ká ra lá to ga tott hoz -
zánk. A lá to ga tás cél ja a Ko szo vói Nem ze ti és Egye te mi
Könyv tár és a ma gyar nem ze ti könyv tár kö zöt ti szak -
mai együtt mû kö dés ki épí té se volt, ta pasz ta lok, in for -
má ci ók, tu do má nyos ered mé nyek cse ré je tár gyá ban,
va la mint meg ál la pod tak a nem zet kö zi köl csön zés
meg in dí tá sa, to váb bá le en dõ kö zös ki ál lí tá sok meg -
ren de zé se és kü lön bö zõ nem zet kö zi pro jek tek ben va -
ló rész vé tel ügyé ben.

Ka lan do zá sok a kul tú ra és 

a tu do mány vi lá gá ban

Ka lan do zá sok a kul tú ra és a tu do mány vi lá gá ban cím -
mel elõ adás so ro za tot in dí tott út já ra jú ni us 8-án az
Or szá gos Szé ché nyi Könyv tár és a Gróf Klebelsberg
Kuno Ala pít vány. A Nem zet Könyv tá rá nak ne vé ben
kö szön tõ jé ben Dr. Sa jó And rea fõ igaz ga tóas  szony 
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el mond ta, hogy a Nem zet Könyv tá ra alap ve tõ kül de -
té sé nek te kin ti, hogy élen jár jon a szín vo na las kul tu -
rá lis kez de mé nye zé sek fel ka ro lá sá ban. A Klebelsberg
Ala pít vány ról pe dig köz tu dott, hogy cél ja az egy ko ri
val lás- és köz ok ta tás ügyi mi nisz ter szel le mi sé gé hez
köt he tõ ér té kek vé del me. Gróf Klebelsberg Éva, az
Ala pít vány el nö ke szin tén üd vö zöl te a kö zös kez de -
mé nye zést, és rö vi den be mu tat ta Dr. Makovitzky 
Jó zsef pro fes  szort, aki Bauhaus - ma gyar és eu ró pai mû -
vé szet tör té ne ti át te kin tés cím mel tar tott elõ adást. 

Szep tem ber 20-án az egy ko ri könyv tá ros kol lé ga, 
Ke mény Zol tán nagy ap já nak, a ka lan dos éle tû Ke mény

Já nos író nak a Ku tya ko mé dia cí mû köny vét is mer het ték
meg az ér dek lõ dõk. A köny vet a so ro zat szer kesz tõ, Sas
Pé ter és Pomogáts Bé la iro da lom tör té nész mu tat ta be,
H. Sza bó Gyu la a „He li kon Ke mény Já nos” Ala pít vány
el nö ke, Györffy Ger gely he ge dû mû vész, és Turek
Belányi Zsu zsa szí nész köz re mû kö dé sé vel.

Jankovics Mar cell Kos suth-dí jas, ér de mes mû vész,
rajz film ren de zõ, mû ve lõ dés tör té nész, könyv il luszt -
rá tor volt az elõ adás so ro zat ven dé ge ok tó ber 6-án. 
A szer zõ a nem rég el ké szült Az em ber tra gé di á ja cí met
vi se lõ ani má ci ós film jé rõl be szélt, és né hány rész le tet
is le ve tí tett az al ko tás ból.

Fo ga dó órák az OSZK-ban – Ven dég-szak tá jé koz ta -
tók az ol va só ter mek ben cím mel 2011. no vem ber 11-én
prog ram so ro zat in dult az Or szá gos Szé ché nyi
Könyv tár Tá jé koz ta tó Osz tá lyán, mely nek ke re té -
ben he ti rend sze res ség gel je les egye te mi ok ta tó kat,
szak em be re ket ké rünk fel egy-két órás iro da lom tu -
do má nyi, tör té net tu do má nyi, nyel vé sze ti, nép raj zi,
mû vé szet tör té ne ti szak tá jé koz ta tás ra. Nem tit kolt
cé lunk, hogy ez zel a so ro zat tal is a könyv tár lá to ga -
tott sá gát, nép sze rû ség ét nö vel jük, így az ese mény
idõ pont ját és szû kebb té má ját szá mos fó ru mon 
meg hir det jük: hon la pun kon, fel sõ ok ta tá si in téz mé -
nyek ben, kö zös sé gi ol da la kon és a köz szol gá la ti 
csa tor nák kul tu rá lis mû sor aján ló i ban. Ed di gi ta pasz-
ta la ta ink sze rint a fo ga dó órák tíz-ti zen öt fõs cso por -
tok ban, kö tet len be szél ge tés ke re té ben tör tén nek.
Ven dég tá jé koz ta tónk a meg hir de tett té ma is mer te -
té se után vá la szol az ér dek lõ dõk kér dé se i re, il let ve

na gyobb lét szám ese tén elõ adást is pre zen tál. A so ro -
zat Ba lázs Gé za nyel vész  A ma gyar nyelv a 21. szá -
zad ban cí mû elõ adá sá val in dult, majd Fried Ist ván 
iro da lom tör té nész ve ze tett be szél ge tést Ma gya rok 
és szlá vok té ma kör ben. A tör té ne lem és nép rajz tu do -
mány kü lön bö zõ te rü le te it Poór Já nos, Kósa Lász ló
és Si mon Ist ván kép vi sel ték a ma gyar ja ko bi nu sok ról
foly ta tott vi ta is mer te té sé tõl – a XIX. szá za di 
Ma gyar or szág kul tu rá lis és ci vi li zá ci ós vál to zá sa i -
nak be mu ta tá sán át – a csa lád ku ta tás el mé le ti és 
gya kor la ti mi ben lét ének fel vá zo lá sá ig. 

A kö vet ke zõ fél év ben a té ma kö rö ket a tár sa da lom -
tu do mány szin te min den te rü le té re ki bõ vít jük. A fo -
ga dó órák ra in gye nes na pi jeg  gyel tör té nõ be lé pést
biz to sí tunk az ér dek lõ dõk nek.

Sze li Va lé ria
szeli.valeria.at.oszk.hu
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