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suk, álljunk meg néhány percre és örüljünk az
utóbbi öt év azon napjainak, melyet társaságunk-
kal tölthettünk.

Az új évre jó eredményt hozó tevékenységet,
értékes, erõt adó pihenõ órákat, sok barátságos
emberi kapcsolatot kívánunk!

Valamennyi támogatónknak, különösen tagtár-
sainknak Babits Mihály szavait küldjük az eset-
leg nehéz órákban, „bukdácsolás” közben: „Az
írástudó is (...) szegény vándor, magánéletében:
de õ egyszersmind kalauz. Neki is bukdácsolnia
kell, s kerülgetni az akadályokat jobbra és balra:
de õ egyszersmind vállalta azt a tisztet, hogy
folyton szem elõtt tartja a Csillagot. Õ is tudja,
hogy a Csillag elérhetetlen. De mégiscsak a Csil-
lag az, ami e földi utakon irányt jelez. Az (...)
írástudó (...) nem avval lesz árulóvá, ha lába nem
megy egyenesen a Csillag felé, melyre ujja mu-
tat. Az árulást akkor követi el, ha nem is mutat
többé a csillagra. Léptei magánügyek; de szava-
iért és útjelzéséért felelõs a világnak, melynek
kalauzává szegõdött.”

Mellékeljük a nyolcéves, 2012-ig szóló vázla-
tos tervünket.

Kérjük tagjainktól a további folyamatos akti-
vitást és pártolóinktól alkalmanként az anyagi-
szellemi támogatást. Örömmel fogadjuk javasla-
taikat, melyekkel kiegészítik a tervünkben felso-
roltakat. A következõ nyolc évben is tegyük a
dolgunkat Reményik Sándor szavaival:

„Dagadnak benned árvizes erõk,
Zúdulna niagarás zuhatag:
Elégedj meg, ha megtöltesz belõle
Kristálytiszta vízzel egy poharat.”

(Ahogy lehet)
A társaság célja az alapítás óta változatlan. Az

egyes témakörökkel mások és mások foglalkoz-
nak, a konferenciákon vagyunk együtt mindannyi-
an. Tervünk megvalósításához együtt kívánunk
mûködni az egyéni támogatóinkon kívül az Ol-
vasókörök Országos Szövetségével, a Budapesti
Pedagógus Szakmai Szervezettel, a Magyar
Könyvtárosok Egyesületének csoportjaival: Olva-
sószolgálati Szekció, Társadalomtudományi Szek-
ció, Könyvtárostanárok Egyesülete szervezeteivel is.

Az alábbiakat tervezzük.
1. A Bod Péter konferenciákon minél többen részt
veszünk, feladatot is vállalunk. A három erdélyi
település lelkészével és budapesti támogatóinkkal
abban állapodtunk meg, hogy az alábbi évre és
helyre hirdetjük meg a tudományos üléseket:

2006 Olthéviz
2009 Magyarigen
2012 (Bod Péter születésének 300. évforduló-

ján) február: Budapest, nyár: Csernáton
2. Bod Péter és kora címmel további elõadásokat
tervezünk az elõadók igénye szerint a konferen-
ciák közötti években. Kapcsolatot tartunk továbbra
is az MTA Irodalomtudományi Intézete, az
OSZK, a PIM, az ELTE és az erdélyi intézetek
vezetõivel, munkatársaival.

3. Bod Péter kéziratainak rendezésére, kiadá-
sokra javaslatot adunk. (Az elhangzott elõadások
szövege, a Bod család kutatási eredményeinek
leírása, a könyvtárostanárok pályaképe, a Bod
Péter Társaság húszéves történetének összeállítá-
sa 2010-re, Bod bibliográfia stb.)

4. További „Bod-utakat” tervezünk Muszka

Erzsébet szervezésével.
5. Az olvasáspedagógia területérõl a 15–20

évesek szokásaival, fejlesztési lehetõségeivel ki-
emelten foglalkozunk Oporné Fodor Mária ve-
zetésével. Kapcsolatot tartunk az OPKM, az OPI
és a HUNRA munkatársaival.

Szükség szerint foglalkozunk a könyvtáros-
tanárok munkájával, a könyvtárhasználatra neve-
léssel. Kis könyvtárpedagógiai csoportunk foly-
tatja tevékenységét.

A Bod Péter versenyt kiterjesztjük határain-
kon kívülre. Ennek a témának a vezetését Zsol-

dos Jánosné tagtársunk vállalta, a nyíregyházi Köl-
csey Ferenc Gimnázium igazgatójának, Kalucza

Lajosnak és munkatársainak segítségével.
Ugrin Gáborné

a BPT elnöke

„Minden ember király!”

A társadalmi esélyegyenlõség
megteremtésének eszközei a

mezõtúri városi könyvtárban*

„Az életnek értéket csak a szolgálat adhat, amellyel
az emberek ügye felé fordulunk”– meggyõzõdé-
sem, hogy Márai Sándor ezen gondolata nagyon
sokunknak vált szakmai hitvallásává a mezõtúri

* Az éjjel-nappal könyvtár! A könyvtár a jövõ! címû
mezõtúri konferencián elhangzott elõadás rövidített vál-
tozata
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Móricz Zsigmond Könyvtár és Közösségi Ház-
ban.

Ezzel együtt valljuk, hogy minden ember ki-
rály, akit szakmailag jól felkészülten, elõzékenyen,
szeretettel, empátiával kell szolgálni.  Munkánk-
ban nagyon fontos a szolgálat mindenekfelettisége,
a szerénység, az emberi tartás, a munka becsüle-
te, a mások iránti érdeklõdés, a nyitottság.

Ki mindenki és mi minden segíti ezt a folya-
matot könyvtárunk, integrált intézményünk eseté-
ben? Mindenekelõtt a közel kilencvenezer egy-
ségnyi dokumentumállomány, melynek frissen
tartásához, korszerûségéhez, folyamatos fejlesz-
téséhez a felkészült szakmai kollektíván túl rend-
kívül fontos a kultúrabarát önkormányzat könyv-
tár iránti elkötelezettsége, a biztonságos mûkö-
dést ösztönzõ jogi környezet. Hiszen mindannyi-
an tudjuk, milyen jelentõségû az 1997. évi CXL.
törvény megszületése és a hozzákapcsolódó jog-
szabályok bevezetése.

Még ma is rácsodálkozik némelyik gondos
szülõ, hogy a 16 éven aluliak díjmentesen vehe-
tik igénybe szolgáltatásainkat. Milyen könnyebb-
ség azt mondani az olvasónak, hogy ha a keresett
mû nincs meg az – egyébként gazdag tartalmú és
jól szervezett – állományunkban, egy héten belül,
díjmentesen beszerezzük egy másik könyvtárból
az Országos Dokumentumellátási Rendszer se-
gítségével.

Látványos fejlõdést hozott az érdekeltségnö-
velõ pályázat bevezetése. Óriási segítség volt az
elmúlt években, hogy számítógépparkunk több
mint felét az országos telematikai fejlesztési prog-
ramok segítségével tudtuk beszerezni. Hangsú-
lyozni kell az internet szerepét az információhoz
jutás esélyeinek növelésében.

Látogatóink nagy-nagy örömére mi is kedvez-
ményezettjei voltunk az egy éven át tartó ingye-
nes internethasználatnak, ehhez kapcsolódóan
közel száz fõ sajátította el segítségünkkel a világ-
hálón való barangoláshoz szükséges alapismere-
teket.  Könyvtárunk is EU-alközponti szerepet
kapott, tõlünk is hívható az ingyenes EU-forró-
drót, felhasználóink információs esélyei ezáltal
jelentõsen növekedtek.

A rendelkezésre álló feltételrendszer teljesítõ-
képességét meghatványozza kollégáink szakmai,
emberi elkötelezettsége, találékonysága, kreativi-
tása és az a széles körû társadalmi bázis, mellyel
nagyon jó kapcsolatot alakítottunk ki az elmúlt
évtizedben.

A nívós mûvészeti tevékenységet folytató cso-
portok mellett intézményünk ad otthont a moz-
gássérültek közel háromszáz tagú egyesületének,
a nagycsaládosok egyesületének, a nagyothallók
és csökkentlátók irodalmi klubjának, a nyugdíja-
sok közösségeinek, akik egyéni szociális problé-
máik képviseletéhez, szabadidejük tartalmas el-
töltéséhez egyaránt segítséget igényelnek és kap-
nak. Igaz, csak az udvari bejáraton át, de megol-
dott a kerekes székkel közlekedõk intézményhasz-
nálati lehetõsége is. Könyvtárunk is beszerzi az
öregbetûs könyveket, és hangos könyvekkel, ér-
tékes szépirodalmi kazettákkal rendelkezünk. Ter-
veink között szerepel a helyi újság hangos válto-
zatának megjelentetése is.

A pozitívumok mellett 18 ezer lakosú váro-
sunkban is jelentõs a társadalmi hátrányokkal
küzdõk tábora. Nagy a munkanélküliség, a ci-
gány lakosság száma erõteljesen közelíti a tíz
százalékot, érzékelhetõk a gazdasági szegénység
tünetei is. Könyvtárunk az alapszolgáltatásokon
túlmenõen is igyekszik segítségükre lenni. Éve-
ken át bentlakásos olvasótábort szerveztünk ci-
gány gyermekek számára, az elmúlt évben a Vö-
röskereszt helyi szervezetével összefogva tettük
ezt, bejárós formában. Intézményünkben mûkö-
dik a ROM-ART nevet viselõ, a cigányság népi
kultúráját ápoló több mûvészeti ágat magában
foglaló gyermekközösség. Gyermekkönyvtárunk
használói között is számottevõ a roma kisebbség
képviselete, magatartási, viselkedési problémák-
kal e közegben ritkán találkozunk.

Gyermekkönyvtárosaink decemberben hagyo-
mányosan gyûjtõ mozgalmat hirdetnek megunt
játékokért, könyvekért – kérésük mindig szíves
fogadtatásra talál, a rászorulókhoz a családsegítõ
szolgálat és a Vöröskereszt segítségével juttatják
el az ajándékokat.

Szoros az együttmûködésünk a Református
Általános Iskola eltérõ tantervû osztályaival, a
Katolikus Általános Iskola Kálász közösségével,
részükre biblioterápiás foglalkozásokat tartunk.
Könyvtárosaink alkalmanként az idõskorúak nap-
közi otthonainak lakóit is felkeresik hasonló szol-
gáltatással.

Milyen egyéb lehetõségeink vannak még az
egyenlõ esélyek nyújtásában, különösképpen a
gyermekek irányában? A mi filozófiánk az, hogy
a gyermekkönyvtár a gyermekek számára legyen
versenyhelyzetektõl, kényszerektõl, feszültségtõl
mentes menedék, biztonságos, támogató otthon,
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ahol nem kell tétre teljesíteni s bele lehet feled-
kezni a játékba, az olvasásba. Alkalmanként be
lehet települni éjszakára is (esély az egy-két na-
pos „táborozásra”) a könyvtárba, ahol meg lehet
fejteni, át lehet élni a legkülönfélébb titkokat,
könyvtári expedíciót lehet játszani. Ez az Éjjel-
nappal könyvtár nevet viselõ, rendkívül népszerû
„projektünk”. Nagyon kedvelt a gyerekek köré-
ben a „Gyalogolni jó!” program is, melyet a vá-
ros és környéke felfedezésére szervezünk, irodal-
mi körítéssel.

Amire nem kell pályáznunk, ami nem függ
mástól, csak tõlünk, könyvtárosoktól, az a gyer-
mekek fenntartásnélküli, feltétlen szeretete, a
meghitt, õszinte, barátságos légkör állandó bizto-
sítása. Hiszen minden ember király, akinek ala-
nyi jogon jár a meghitt beszélgetés, a törõdés, az
együttérzõ figyelem.

Az olvasás népszerûsítése, a könyvtári progra-
mok, szolgáltatások ajánlása érdekében folyama-
tosan igénybe vesszük az intézményi keretek
között mûködõ helyi sajtó (újság és televízió)
nyújtotta nyilvánosságot. A nagy könyv program-
hoz kapcsolódva már februárban elindítottuk a
legkedvesebb olvasói könyvélmények közreadá-
sát a lap hasábjain. Sokat remélünk ettõl a „köny-
ves” évtõl, olvasóköröket, kisközösségek újjászü-
letését, új könyvtárlátogatókat.

Szûcsné Boldog Mária

Szómûvész a közgázon

Parti Nagy Lajos
multimédiás felolvasóestje

A Budapesti Corvinus Egyetem Központi Könyv-
tára az elsõk között csatlakozott A nagy könyv
projekthez. A regények versenyét a szavazás fo-
lyamatos népszerûsítése mellett irodalmi rendez-
vényekkel is támogatjuk. Olyan rendhagyó iro-
dalmi esttel akartunk kezdeni, amely közel áll –
a zömében fiatalokból álló – olvasóink ízlésvilá-
gához. Egyre népszerûbbek azok az irodalmi ren-
dezvények, melyek a felolvasás alatt – vele szer-
vesen összekapcsolódva – a szöveggel párhuza-
mosan vizuális élményt is adnak (kivetítõ, VJ),
sõt zenei és egyéb hangeffektusok is színesítik a
látható-hallható irodalmat (DJ).

Nem egyszerû felolvasóestet szerveztünk
ezért, hanem – talán meglepõ módon – olyat,
ami felhasznál zenét és képeket a költõi mon-

danivaló tolmácsolásához, felerõsítve az embe-
ri szó erejét.

A nagy sikerû multimédiás felolvasóestet má-
jus 25-én valósítottuk meg. Parti Nagy Lajos
Hõsöm tere  címû regényébõl olvasott fel a ter-
met zsúfolásig megtöltõ vendégek – nagy több-
ségben fiatalok – ovációja közepette.

Parti Nagy Lajos sikere nem meglepõ, hiszen
õ a magyar irodalom egyik legnagyobb szómûvé-
sze, ezzel a megalapozottan kitüntetõ címmel a
most zajló Wiesbadeni Irodalmi Napokon Ester-

házy Péter – éppen a Hõsöm tere német nyelvû
bemutatóján – nevezte a szerzõt.

Hogy mi a Hõsöm tere multimédiába csoma-
golva? Fantasztikus szatíra, groteszk thriller: ga-
lamb-mátrix a közgáz könyvtárban. Jobbra nézel:
kolibripitbull, balra fülelsz: Tubica Cézár. Köz-
ben szól a jazz és az elektronika, mikor milyen
volt a talpalávalót húzó dj kedve. Aki nem járt a
Nemulaschon vagy nem olvasott még Parti Na-
gyot – például ezt a 2000-ben megjelent regényét
–, most megnézhette (maga, magát). Együtt néztük,
hallgattuk, hogy közben mi mi mi mi mi mi mi
mozog abban a bizonyos zöldleveles bokorban.

A felolvasóestet a könyvtár konzultációs öve-
zetében rendeztük meg, ahol már áprilisban külön
olvasósarkot hoztunk létre, itt helyeztük el A nagy
könyv szavazólapjait és szavazóládáját is. A
promóciós anyagok mellett a (könyvtárunkban
meglévõ) TOP 100/TOP 12 könyvei is helyet
kaptak. A szépirodalmi olvasóhely beilleszkedett


