
Lovagkirályok -  a történelmi CD-soro- 
zat újabb tagja

C D -R O M  bematató

A Könyvtári Figyelő ezévi 2. számában is
mertettük az Enciklopédia Humana Egyesület 
előző kiadványát, a Vazul-ágat és máris itt van a 
sorozat újabb tagja, immáron a harmadik, a Lo
vagkirályok. Ezúttal az Árpád-ház kihalásától 
kezdve 1437-ig vizsgálhatjuk a magyarság törté
netét.

A rendkívül gazdag ismeretanyagot -  melyet 
45 kiváló szakértő állított össze -  hét nagy téma 
köré csoportosították a szerkesztők: történelem, 
nyelvtörténet, irodalom, művészetek, egyháztör
ténet, történeti földrajz, életmód. Már ebből is lát
szik, hogy milyen átfogó képet kaphatunk erről a 
korról. Akár a királyok viszálykodására, akár a 
köznép mindennapi életére Vagyunk kíváncsiak, 
itt mindenre megtaláljuk a választ.

Tanulmányozhatjuk nyelvünk fejlődését, a 
környékbeli népektől átvett szavainkat, a név- 
használat alakulását, de foglalkozhatunk a kö
zépkori művészet csodálatos alkotásaival is. Épí
tészeti, képzőművészeti,' régészeti emlékek szá
zait gyűjtötték össze a képtárban. Ezúttal korabeli 
érmékről készült fényképekkel is bővült a kínálat, 
de találunk itt térképeket, kódexlapokat, levéltári 
anyagokat, városokról készült régi rajzokat és 
mai fényképeket is.

Az igen jó minőségű képanyagból tetszés 
szerint állíthatjuk össze kedvenceinket egy leve
títhető diabemutatóhoz. A középkori sétához stí
lusos háttérzenét is választhatunk.

Ez a CD ideális taneszköz is lehet -  és re
méljük lesz is -  úgy az általános iskolák felső ta
gozatában, mint a középiskolákban.

Szinte látom lelki szemeim előtt, hogy milyen 
hangulatosan össze lehetne állítani egy tanóra 
anyagát, mondjuk Zsigmond királyról.

A zene kíséretében kivetített képsorok segít
ségével ismerkedhetnek meg a diákok a kor han
gulatával, művészetével, szokásaival, majd meg
hallgathatják a történelmi tanulmányok felolvasá
sát -  a kétnyelvű iskoláikban akár németül vagy 
angolul is. Egyszerre kapnak képet elődeink éle
téről, harcairól, gondolatvilágáról, irodalmáról, 
nyelvi emlékeiről, művészetéről. Ilyen segítséggel 
sokkal élvezetesebb a tanulás, könnyebb megis-
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merni és megérteni egy rég letűnt történelmi kor 
szellemét.

Dr. Szentpéter József, az Enciklopédia Hu
mana Egyesület elnöke elmondta, hogy folyama
tosan fejlesztik a programot, igyekeznek figye
lembe venni a felhasználóktól érkezett vissza
jelzéseket, hiszen az a céljuk, hogy minél köny- 
nyebben és sokoldalúbban használható legyen a 
gondosan elkészített anyag. A sorozat újabb tag
jainak kidolgozásakor alkalmazott fejlesztéseket 
átvezetik a korábbi lemezeken is, így az újabb ki
adások már egységes kezelőfelülettel jelennek 
meg. Szeretnék, ha lemezeiket minél szélesebb 
körben használhatná a nagyközönség, hiszen 
nem egy szűk szakmai réteg számára készültek, 
hanem sokkal inkább tananyagként. Ezért a 
könyvtáraknak és az iskoláknak jelentős kedvez
ményekkel árusítják ezeket a CD-ROM-okat.

Az eddig megjelent kötetek:
-  Emese álma. A magyar őstörténet és az ál

lamszervezés kora (a kezdetetektől 1038-ig)
-  A Vazul-ág. Árpád-házi királyok Szent 

István után (1038-1301)
-  Lovagkirályok. Az Anjou- és a Zsigmond-kor 

Magyarországon (1301-1437)

A később megjelenő kötetek:
-  A Hunyadiak és a Jagelló- kor (1409-1526)
-  A török kor Magyarországon (1526-1686)
-  A Habsburg-uralom Magyarországon (1686- 

1790))
-  A reformkortól a kiegyezésig (1790-1867)
-  Az Osztrák-Magyar Monarchia (1867-1918)
-  Magyarok a 20. században (1900-2000)

Bánkeszi Lajosné
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CD-ROM bemutató

Az Országos Széchényi Könyvtár Könyvtártudom ányi és M ódszertan i Központ 
egyéves

könyvtárasszisztens-iskolát

hirdet.

A  tan fo lyam ot a 10/1995 (IX. 22.) sz. M K M -rende le t alapján szervezzük. 
Az oktatás 1998. január végén indul, és 1998. decem ber közepén 
záróvizsgával fe jeződ ik  be.
A  képzés ké the ten te  két napot vesz igénybe.
A  je lentkezés fe lté te le : é re ttség i

Jelentkezési határidő: 1998. január 10.

A tanfolyam díja: fé lévenkén t 20000,- Ft, a záróvizsga díja: 5000,- Ft 
Címünk'. O rszágos Széchényi Könyvtár K önyvtá rtudom ányi és 
M ódszertan i Központ oktatási és m ódszertan i osztá ly 
Budapest, Budavári Palota, F épü le t 1827 
Felvilágosítás', a 202-1203 te le fonon

Az Országos Széchényi Könyvtár Könyvtártudom ányi és M ódszertan i Központ

alapfokú számitógépkezeloi tanfolyamot

hirdet.

Témakörei:
szám ítástechnika i a lap ism eretek, szövegszerkesztés, táb lázatkezelés.

A  szakképesítést adó képzést a m űve lődési m in iszte r által k iado tt központi
p rogram  alapján szervezzük. 

A  két fé léves oktatás 1998. január végén kezdődik (havonta két egym ást 
követő  nap), a záróvizsgára 1999. februárjában kerül sor.

Je lentkezési határidő:

A tanfolyam díja: fé lévenkén t 20000,- Ft, a záróvizsga díja: 5000,- Ft 
Címünk: Országos Széchényi Könyvtár Könyvtá rtudom ányi és M ódszertan i

Központ oktatási és m ódszertan i osztá ly 
Budapest, Budavári Palota, F é pü le t 1827 

Felvilágosítás: a 202-1203 te le fo no n
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'ZVcx A  kjj&ifeteái kortqvtásuiÁ átsüti TK^tfőintná^Ác^
1 9 5 0 -1 9 5 2  

(A f O S ^ K fá e te i 11.)

A  szerzetesrendek feloszlatásáról szóló 1 9 5 0 .3 4 .ŝ . törvényerejű rendeletét, cunely kimondta a 
"szerzetesrendek működési engedélyének meyszűntetését 1950. szeptember 2 3 -ón hirdették hí. 
4/alójálan azonban addiyra már, sok épületbe az ú j tulajdonost im leköltöztették, m a rendtayok 

deportálását a rendeletben engedélyezett három hónap helyett márjúniurn elejétől meyh&frdtéh.
A  yaykktlanul maradd épületeklen a hönyvtáAok ápolod prédává váltak: "hlerikálim hacatnak, 

ideyen nyelvéi, m mént ilyen, értéktelennek stb. ítélve, heyíyu, várt rájuk, vayy a leköltöző intézmények 
(javítóintézet, ipari tanulók otthona, honvédség stb.)  lakóinak pénzforrásul, esetley fűtőanyagul

A  tudományom hönyvtárak felügyeletével meyáífott Oráfdyom 'Könyvtári Központ (Ö70K) illetékem 
osythlyvezetojehlut a, nayy tekintélyű tudóm ém méy hívóiéit) ember, 'Kőhalmi Séta a, feloszlatás, elmó 

híreire meykejdte harcát e hatalmam nemzeti hincm megmentése érdekélen. 1950  júliumátél októberéig 
tartott, míy kikerült hatáskört biztosítania ay OKK-nak a (gazdátlanná vált hónyvek védelmére, 

helyszínen történő zárolásukra. 1951 január 4-én pediy, ayt hövetöen, hoyy, aj, állam ém ay eyyháy 
hóyitt ún. Paritásom 7>iyottsáy létesült, Of O K K  ém a, liyxttmáy eyyháyi hépvimelői meyákllapodhattak 

a, hönyvtárak anyagának ay államérn ay höfötU megosztása szempontjairól. £  jegyzőkönyvbe
vett meyállapodám szerint azután ay O K K  erre hijelólt dolyoyói a, helyszínen választották s$ét ay 

eyyem gyűjtemények állományát, majdaz eyyháyat illető részt átadták a 'Paritásom Sizottsáy
meghízottjainak.

A z Orsykyom Széchényi Könyvtár füzetei c. morozatlan meyjelenttanulmány ezeknek a, 
munkatársaknak utijelentései ém emlékezései alapján íródott, méy 1 9 2 2 -lan. A  szubjektív elemekkel 
tarkított íróm első része —  amely, egyébként 1 9 9 3 -lan már megjelent a Wtayyar Könyvszemléién — a 

történeti előzményeket ém az OKK-nak a hónyvek megmentését célzó tevékenységét tárgyalja. A  
márnodA, eddiy nem publikált rész * f e9cfeá' rendházak, hönyvtárainak sorsáról tudósit röviden,

letűrendlen, Andocstól tyrciy.
IZra: 3 5 0 . -*?t

Víeyrendelhető:
tiadom Andrea (ő S ^ K  Kiadványtár, 3p. 9. 'Budavári Palota épület) 

Postai cím: 1 2 2 7  Budapest
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