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nagyobb kistérségi fejlesztési
projekt kisebb elemeiként ve-
hetnének részt benne. De azt is
látni kell, hogy az esélyegyen-
lõségre, kiegyenlítésre törekvõ
támogatási rendszerek a kistér-
ségek gazdaságfejlesztési, kör-
nyezetvédelmi stb. beruházása-
ira adnak esélyt, ám sajnos a
közmûvelõdési terület igen hát-
rányos helyzetben van e támo-
gatási rendszerek igénybevéte-
lét illetõen.

A millenniumi támogatások
biztosítottak forrásokat a kultu-
rális szféra számára is (a me-
gyében pl. a könyvtáraknak,
múzeumnak, levéltárnak), mára
azonban sajnos az ilyen volu-
menû kultúratámogatási forrás
csökken. Nagyobb mérvû,
komplex felzárkóztatási támo-
gatásokra lenne szükség a tér-
ségek számára. Tisza András
kiemelte a civil szervezetek
szerepét. Ezek azok a szerve-
zetek, melyek �sok pénzt hoz-
hatnak a térségbe�, amely jelen-
tõs támogatásra számíthat/na/ az
Európai Uniótól.

A kép, melyet az elõadó fel-
rajzolt, vegyes. Tények, nehéz-
ségek, realitások és esélyek.
Mindegyikkel számolnunk kell.

Az elhangzott elõadások
mindegyikébõl �kiéreztük�,
hogy melyek azok a fejlesztési
prioritások, területek, melyek-
hez a könyvtárak a maguk sa-
játos eszközrendszerével csatla-
kozni tudnak.
Ezek:

� a kommunikációs infrast-
ruktúra,

� az üzleti infrastruktúra
fejlesztése,

� az internet,
� a humán erõforrás fejlesz-

tése,
� az életminõséget befolyá-

soló infrastruktúra fejlesztése,

� magyar vállalkozói bázis
fejlesztése,

� az elmaradott térségek
fejlesztése,

� felkészülés az EU-csatla-
kozásra; régiómarketing, befek-
tetés-ösztönzés.

E területek a közös koncep-
ciókban való gondolkodást sür-
getik. A kulcsszó az együttmû-
ködés, s a sokféle szerepkört
betöltõ � fõleg a nagyobb tele-
püléseken mûködõ � könyvtá-
raknak erre egyre inkább fel kell
készülniük. Partnerekké kell
válnunk, egy-egy nagyobb pro-
jekt meghatározó szereplõivé,
és meg kell felelnünk a minõ-
ségi elvû elvárásoknak.

A továbbképzés résztvevõi �
mintegy negyvenen � Szabolcs-
Szatmár-Bereg megye városi és
községi könyvtáraiban dolgozó,
felsõfokú szakmai végzettséggel
rendelkezõ, vezetõ könyvtáro-
sok voltak. Az elõadás segéd-
anyagait a résztvevõk a helyszí-
nen megkapták, s minden bi-
zonnyal jól hasznosíthatják
majd õket az ismeretek �elren-
dezéséhez�. S mint ahogy tör-
tént is a program második nap-
jának végén, nem siettek a vo-
nathoz, nem rohantak el a kol-
légák (ami olykor elõfordul),
vélemények, kérdések, megol-
dásra váró problémák, sok
szempontú mérlegelést, döntést
igénylõ kérdések kerültek szó-
ba. Reméljük, folytatása követ-
kezik.

Zselinszky Lászlóné
Móricz Zsigmond Megyei

és Városi Könyvtár

Hírlap-
könyvtár

Amikor id. Szinnyei József fel-
figyelt a hírlapok és folyóiratok
cikkeinek határtalan forrásérté-
kére, mindenekelõtt ezek fenn-
maradását igyekezett biztosíta-
ni. Ennek érdekében, 1880-ban
a Honban, Alapítsunk hírlap-
könyvtárakat címmel felhívás-
sal fordult a magyar néphez,
elsõsorban a könyvtárosokhoz �
könyvtárõrökhöz.
Szorgos, szívós munkával maga
is szervezésbe kezdett, és Tre-
fort Ágost közoktatásügyi mi-
niszter támogatásával és az ál-
tala kiadott rendelet nyomán
1884-ben megalapította a Nem-
zeti Múzeum Hírlapkönyvtárát,
ahová összegyûjtötte az addig
a Nyomtatvány tárban elhelye-
zett, mostohán kezelt dokumen-
tumokat, a hírlapokat. Elsõdle-
ges célja tehát a meglévõ állo-
mány gyarapítása, a magyaror-
szági hírlapanyag gyûjtésének
és megõrzésének megszervezé-
se volt. Olykor személyesen
vagy levélben kereste fel a
nyomdákat, szerkesztõségeket,
kiadóvállalatokat, hogy a hírla-
pok beküldésére, a hiányok pót-
lására buzdítsa õket.

A Hírlapkönyvtár szépen
gyarapodott. Lassan magába
gyûjtötte � az évkönyveket ki-
véve � valamennyi idõszakosan
megjelenõ kiadványunkat, fo-
lyóiratokat, hírlapokat egyaránt.
Szinnyei megfelelõ, többoldalú
feltárásukról is gondoskodott,
elsõsorban õ maga, majd mun-
katársai és követõi folytatták ezt
a munkát.

A Hírlapkönyvtárban a gaz-
dag gyûjtemény mellé lelkes és
szorgos munkatársak szegõdtek
(Kereszty István, Fitos Vilmos,
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Goriupp Alíz, Dezsényi Béla
stb.) A Hírlapkönyvtár � majd
Hírlaptár � szép lassan a sajtó-
feltárás, sajtókutatás, sajtótörté-
net és az oktatás fontos mûhe-
lyévé vált. Mindenkori munka-
társai jó szakmai és baráti lég-
körben, nagy-nagy szakértelem-
mel és elkötelezettséggel végez-
ték munkájukat, a gyarapítástól
az olvasók kiszolgálásáig. Saj-
nos ez az �állam az államban�
a 60-as évek elején kezdett sze-
met szúrni a hatóságoknak,
ezért politikai okból � de ter-
mészetesen megtalálva hozzá a
megfelelõ szakmai indokokat is
� fokozatosan felszámolták a
különálló szervezetet, megszün-
tették az egységes szemléletû,
tapasztalt szakemberek által irá-
nyított mûhelymunkát. Ma már
mindenki tisztában van vele,
hogy ez a lépés elhibázott volt,
mindannyian érezzük káros kö-
vetkezményeit. Az állomány
nem volt többé különgyûj-
temény, de természeténél fog-
va nem válhatott igazán a törzs-
gyûjtemény részévé sem. Már
ez a tény is súlyos következ-
ményekkel járt, de legsúlyosab-
ban a szakembergárdát érintet-
te a speciális szakismeretet
igénylõ munkafolyamat részte-
vékenységekre bomlásával.
Következményeinek negatív
voltát � mi, az e területen dol-
gozók � mindannyian éreztük
már. A döbbenet 2000. január
27-én ért bennünket könyvtá-
runk sajtótájékoztatóján, a Ma-
gyar Újságírók Országos Szö-
vetségének székházában. Itt egy
újságíró feltette a kérdést, �ho-
gyan lehetséges az, hogy a Szé-
chényi Könyvtárban található az
ország legnagyobb és leggazda-
gabb periodika gyûjteménye, és
ehhez képest az itt dolgozó
munkatársak nem végeznek ér-

zékelhetõ mértékû sajtótörténe-
ti kutatást.� Sajnos találva érez-
tük magunkat! A kérdésre sok-
féle magyarázat létezik, egy
közülük az, hogy hiányzik a
szakmai mûhely, amelynek han-
gulata inspirál, elvár és köve-
tel. A kérdés a sajtótörténeti
kutatásról szólt, de ha jobban
meggondoljuk, általában a
periodikumokkal való foglalko-
zás kap kevés � és egyre keve-
sebb � szót a könyvtáros társa-
dalom orgánumaiban és össze-
jövetelein.

2000. április 14-én az Orszá-
gos Széchényi Könyvtár �hír-
lapõrei� (hajdani hírlaptárosok)
� sajtótörténészek, irodalomtör-
ténészek, egyetemi oktatók és
médiaszakemberek bevonásával
� beszélgetést szerveztek a saj-
tótörténet, sajtókutatás helyze-
térõl, a kutatások fontosságáról,
lehetõségeirõl, valamint a szak-
mai utánpótlás-nevelés kérdésé-
rõl. A jelenlévõk örömmel üd-
vözölték a könyvtárosok kezde-
ményezését, hogy �amúgy vir-
tuális módon� alakuljon egy új
�hírlapkönyvtár�, amelynek ál-
lományába értjük a bárhol meg-
jelent vagy megjelenõ idõszaki
kiadványokat, munkatársai közé
pedig odaképzeljük, odavárjuk
azokat a szakembereket, akik-
nek mindennapi munkája, ér-
deklõdési köre a hírlapokhoz,
folyóiratokhoz kapcsolódik.
Közös célunk, hogy segítsük
egymás munkáját, felhívjuk a
figyelmet az idõszakosan meg-
jelenõ kiadványok fontosságá-
ra, a nemzeti sajtóirodalom
problémáira, történeti és egyéb
értékeire.

Már az elsõ találkozón fon-
tos kérdések vetõdtek fel: Szé-
chényi Ágnes irodalom- és saj-
tótörténész az oktatásról, Ke-
nyéri Kornélia könyvtáros, saj-

tótörténész a megyei sajtóbibli-
ográfiák kérdésérõl, Voit Krisz-
tina sajtótörténész az akkor
megjelenés elõtt állt Budapesti
sajtó adattárról, Buzinkay Géza
történész, sajtótörténész pedig
egy új folyóiratról � a Magyar
Médiáról � számolt be a jelen-
lévõknek. Urbán László iroda-
lomtörténész a hírlapoknak az
irodalomtörténeti kutatás szá-
mára nélkülözhetetlen forrásér-
tékérõl szólt. Dörnyei Sándor
bibliográfus, kutató felhívta a
figyelmet arra, hogy a sajtótör-
téneti kutatáshoz szükség lenne
a segédletek � sajtóbibliográfi-
ák, sajtórepertóriumok � feltá-
rására, összegzésére is, amely-
nek elkészítését Lakatos Éva
bibliográfus, könyvtáros, meg-
jelentetését pedig Buzinkay
Géza és a Magyar Média vál-
lalta magára. Kocsy Lászlóné
egy kiállítás álmát osztotta meg
a jelenlévõkkel, amelyet a Hír-
lapkönyvtár megalapításának
2004-ben esedékes 120. évfor-
dulójára lehetne létrehozni, ter-
mészetesen fiatal kutatók, egye-
temisták bevonásával.

A jól sikerült elsõ összejö-
vetelt számos újabb követte,
különféle � a hírlapkönyv-
tárosok számára fontos és érde-
kes � témákban. 2000. június
8-án Buzinkay Géza fõszerkesz-
tõ ismertette a Magyar Média
címû folyóiratot, bemutatva
célkitûzéseit, a megjelenés elõtt
álló 2. számát, valamint beava-
tott a szerkesztés kulisszatitka-
iba. Ugyancsak ez alkalommal
hallhattunk egy rendkívül érde-
kes elõadást, Kell-e nekünk az
emigrációs magyar sajtó bibli-
ográfiája? címmel, amelyet
Nagy Csaba, a Petõfi Irodalmi
Múzeum fõosztályvezetõje tar-
tott. A címben feltett kérdésre
természetesen mindannyian tud-
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tuk a választ, hogy bizony kell.
Az azóta megjelent kötet �for-
galma� egyértelmûen bizonyítot-
ta is ezt.

A harmadik találkozónak �
2000. október 4-én � egyetlen
témája volt: a megyei sajtóbibli-
ográfiák jelene és jövõje. A tájé-
kozódó jellegû tanácskozásra ti-
zenkét megyei könyvtárból ér-
keztek szakértõk. Ennek meg-
szervezésére Kenyéri Kornélia �
elsõ találkozónkon elhangzott �
felszólalása indított bennünket, õ
ugyanis akkor felvetette egy kö-
zös CD-ROM elkészítésének
gondolatát. A jelenlévõk meg-
hallgatták Horváth Józsefnek, a
Kisfaludy Károly Megyei
Könyvtár tudományos munkatár-
sának beszámolóját az elõkészü-
letben lévõ Gyõr-Moson-Sopron
megyei retrospektív sajtóbibliog-
ráfia összeállítása során szerzett
tapasztalatairól. A jelenlévõk, a
hozzászólók egyetértettek abban,
hogy bizony fontos és szükséges
lenne a meglévõ, különbözõ �év-
járatú�, módszerû és tartalmú
megyei sajtóbibliográfiák vala-
milyen formában való kiegészí-
tése, egységesítése és rendelke-
zésre bocsátása.

A negyedik találkozóra 2000.
december 8-án került sor. Ez
alkalommal Széchényi Ágnes
összegezte oktatói tapasztalatait,
Hogyan lehet sajtótörténetet ta-
nítani Budapesten és vidéken
címmel. Ezt követõen a külpoli-
tikai sajtó témája került teríték-
re: Major Zoltán történész A
külpolitikai közgondolkodás fó-
rumai, forrásai (témái, alakítói),
Heiszlerné Karpiák Teréz, a
Külügyminisztérium könyvtáro-
sa pedig A külügyi könyvtár és
sajtódokumentációs feladatai
címmel tartott érdekes elõadást.
Ötödszörre 2001. április 6-án
találkoztunk, amikor a határon
túli magyar sajtó egy-egy szele-
térõl hallhattunk elõadást. Horák
Mária, az Országos Széchényi
Könyvtár munkatársa, a Nemzet-

õr mint a magyarságtudat meg-
jelenítõje � szellemi honvédelem
címmel tartott érdekes beszámo-
lót az 1956 decemberétõl máig
megjelenõ müncheni lapról és a
körötte szervezõdött kulturális
�intézményrõl�, amelyet Tollas
Tibor költõ irányított negyven
éven keresztül, egészen haláláig.
Második elõadóként körünkben
üdvözölhettük Sinkovits Pétert, a
Magyar Szó hajdani fõszerkesz-
tõjét és mai budapesti tudósító-
ját, aki a vajdasági magyar saj-
tóról tartott érdekes összefogla-
ló elõadást.

Ezt követõen, 2001. május 15-
én egy �kihelyezett� találkozóra
került sor Gyõrben, a Kisfaludy
Károly Megyei Könyvtár könyv-
bemutatóján. A bemutatott kötet:
Gyõr-Moson-Sopron megye idõ-
szaki sajtójának bibliográfiája
(1779�1995) � valamint fogad-
tatása �, az elhangzott elõadások
végre azt bizonyították, hogy
igenis van igény az effajta mun-
kákra. Mi, szakemberek mind-
annyian tudjuk ezt, de nem árt,
ha erre idõnként a közvélemény
figyelmét is ráirányítjuk. A ma-
gyar sajtó kezdetének 2005-ben
esedékes háromszázadik évfordu-
lója közeledtével különösen fon-
tos az idõszaki kiadványok �szé-
nájának rendbetétele�. Ezen az
igen jó szakmai tanácskozáson
mindannyian érezhettük, hogy
vannak még elkötelezett, lelkes
sajtóbibliográfusok, �hírlap-
könyvtárosok�. Ám azt is vala-
mennyien tudjuk, hogy a �bol-
dogsághoz� mindez kevés. A
szakmát újra meg újra szembe-
sítenünk kell azzal, hogy a ma-
gyar sajtó teljes körû, retrospek-
tív összegzésével adósak va-
gyunk, a közvéleménnyel pedig
tudatnunk kell, hogy kellõ figye-
lem és támogatottság hiányában
adósok is maradunk.

2001. szeptember 28-án az
idõszaki kiadványok külsejérõl
és tartalmáról, illetve ezek össz-
hangjáról beszélgettünk ���s

csak az jár igaz úton, ki szép-
pel köti össze a� jót� (Bajza
József: Athenaeum) címmel.
Az elsõ elõadó Kocsy Lászlóné
hírlapkönyvtáros volt, aki saj-
tótörténeti keretben vázolta a
szempontokat és tett összeha-
sonlítást a korábbi és mai sajtó
jellegzetességei között.

Utána Rigó Béla fõszerkesztõ
beszélt a Kincskeresõ címû, szép
és jó irodalmi gyermeklapról. Ez
az elõadás részben már kapcsoló-
dott következõ tanácskozásunkhoz.

A Gyermeklapok, ifjúsági la-
pok, és olvasóik az olvasás évé-
ben c. szakmai találkozóra 2001.
december 14-én került sor. Az
elõadók: Bácsvári Anna hír-
lapkönyvtáros (OSZK), Kucska
Zsuzsa (gyermekkönyvtáros,
FSZEK) és Nagy Attila (olvasás-
szociológus, Könyvtári Intézet).
A gyermekkönyvtárosokkal és
lapszerkesztõkkel kibõvült társa-
ság jó hangulatban, nagy érdek-
lõdéssel hallgatta az igen érté-
kes, érdekes elõadásokat. A szak-
emberek észrevételei ismét bizo-
nyították a sajtó fontosságát, rá-
irányították a figyelmet nevelõ
vagy ártó hatására. Nekünk,
könyvtárosoknak különösen fi-
gyelnünk kell az olvasási kultú-
rára gyakorolt negatív hatások-
ra, következményekre.

A hírlapkönyvtárosok találko-
zói � amelyeket többnyire az
Országos Széchényi Könyvtár
nyolcadik szinti társalgójában
tartunk � mindig jó hangulatban,
igazi szakmai légkörben folynak,
az elõadások értõ fülekre talál-
nak, és valóságos szakmai mû-
hely érzését keltik.

A �hírlapkönyvtár� virtuális,
tehát szeretettel várunk �falai�
közé mindenkit, akit érdekel ez
a �mindenre képes� dokumen-
tumfajta, amelyet a könyvtárosok
általában a feldolgozó munka
rémének tartanak, ám fontossá-
gát mindannyian jól ismerjük és
elismerjük.

Kocsy Anikó


