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A könyvsorozatot a Budapesti Corvinus Egye-
tem Közgazdasági Elméletek Története Tanszék
indította el 2001-ben azzal a céllal, hogy a ma-
gyar közgazdasági gondolkodás legnagyobb
egyéniségeinek gondolatai jelen legyenek a szak-
mai köztudatban, és a nagyközönség számára is
hozzáférhetõvé váljanak. Kossuth Lajos, Heller
Farkas és Kautz Gyula gazdasági írásai mellett
olyan, méltatlanul elfeledett tanulmányok jelen-
tek meg, mint Bethlen Domokos Nemzeti jól-
létrõl szóló mûve, vagy Berzeviczy Gergely most
megjelenõ mûve a közgazdaságtanról.

A könyvbemutató házigazdái Bekker Zsuzsa,
a BCE Közgazdasági Elméletek Története Tan-
szék tanszékvezetõje, a sorozat szerkesztõje;
Alföldiné Dán Gabriella, a BCE Központi
Könyvtár fõigazgatója; Halász Géza, az Aula
Kiadó irodalmi vezetõje és a Heller Farkas Szak-
kollégium voltak. A díszvendégek – Berzeviczy
Etelka és Heller Tamás Farkas – itt vehették át
a sorozat új köteteinek díszkötéses példányát.
(Fotók az elõzõ oldalon!)

A rendezvényt Mészáros Tamás, a BCE rek-
tora nyitotta meg köszöntõ beszédével. Az egyes
köteteket a szerkesztõk mutatták be. A bemutató a
Heller Farkas Szakkollégium által készített, Heller
Farkas életérõl szóló film vetítésével zárult.

A sorozat minden eddig megjelent kötetéhez
készült egy emlékkiállítás, amely a szerzõk éle-
tét és munkásságát eredeti dokumentumok és a
könyvtár állományában található muzeális gyûj-

temény segítségével kívánta bemutatni. A rep-
rint kiadások mellett megtekinthetõk az eredeti-
ek is. A kiállítás megnyitójára az Evangélikus
Országos Levéltár bocsátotta rendelkezésünkre
Berzeviczy Gergely egyik, vallási kérdésekrõl
írott kéziratát.

A kiállítás szeptember 30-áig a könyvtár nyit-
vatartási ideje alatt ingyenesen megtekinthetõ,
valamint a könyvtár honlapján (www.lib.uni-
corvinus.hu) virtuális kiállítás is elérhetõ a két
közgazdász életérõl és munkásságáról.

Andrejkovicsné Tanner Tímea–Demecs Éva

Könyvtárostanárok
1958 és 1988 között
A Bod Péter Társaság könyvtárostanárai adatla-
pot postáztak a Magyar Könyvtárosok Egyesü-
letében Iskolai Szekciót alapító kollégáknak.
Kértük, ismerõseiknek hívják fel figyelmét mun-
kánkra.

Az iskolai könyvtárak története az iskolák tör-
ténetével kezdõdik, az újkori története 1958-ban.
Ekkor született rendelet az Országos Pedagógiai
Könyvtár (OPK) újbóli megnyitásáról. 1986-ban
alapítottak önálló szekciót az iskolai könyvtá-
rosok. Azóta, éppen a szervezeti élet következ-
tében, jól vagy legalább jobban dokumentált az
iskolai könyvtárügyünk. A gyökerekbõl, a kez-
detekrõl kevés a megmaradt információ, az 1959-

ben indult Iskolai
Könyvtárosok Tájé-
koztatója címû folyó-
irat mai napig elem-
zésre váró cikkein
kívül. Ezért határoz-
tuk el, hogy megkér-
jük mindazokat,
akik tudnak, segítse-
nek az 1958 és 1988
közötti elsõ harminc
év dokumentumainak
összegyûjtésében.

88 adatlap érke-
zett.  (Néhány el-
hunytról családta-
gok, kollégák küld-
tek anyagot.) Az
adatok mellé többen
leírták személyes
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emlékeiket, tanulmányt vagy bibliográfiát küld-
tek munkásságukról. Így jött létre az a doku-
mentumgyûjtemény, melynek alapján hárman
(Apai Béláné, Pásztor Emilné és Ugrin Gáborné)
egy-egy tanulmányt készítettünk, Bónis Márta,
társaságunk gazdálkodási felelõse gondos mun-
kával három táblázatot állított össze. Nem könyv-
tártörténet született, hanem olyan gyûjtemény,
melyre majd egyéb források mellett támaszkod-
hatnak a történetírók.

Könyvtárak
a sikeres

társadalomért…
Az Informatikai és Könyvtári Szövetség  elnök-
sége június 14-én tartott bizottsági ülést a tago-
zatvezetõkkel együtt.

Az elnökség az Összefogás 2006. évi rendez-
vényének elõkészítésével foglalkozott, melyre
ebben az évben 2006. október 4. és 14. között
kerül sor. (A kiemelt régiós rendezvények témáit,
helyszíneit és tervezett idejét a Tudjon róla ro-
vatban szereplõ felhívásban olvashatják – a
szerk.)

A rendezvényhez központilag készül program-
füzet, plakát, valamint honlap, és terveink sze-
rint tévéreklám.

Mi volt annak a három évtizednek a lényege?
Ekkor tettük meg a sajátos magyar könyvtár-
pedagógia elsõ lépéseit! A könyvtár folyamatos
építése mellett egyre több helyen készített az is-
kola könyvtárosa a tantestület igényét figyelem-
be véve átfogó könyvtárhasználati programot
annyi évfolyam számára, amennyi az adott isko-
lában volt. A könyvtárhasználati ismereteket és
gyakorlatokat megtervezte, s az órákat a könyv-
tárban a tantárgyfelosztásban szereplõ kollégák-
kal közösen valósította meg. A tanítási idõn túl,
a nyitvatartási idõben egyénileg foglalkozott a
tanulókkal, tanácskozott a tanárokkal. A tapasz-
taltabbak közül késõbb sokan vállalták tudásuk
átadását munkaközösség vezetõjeként.

Az adatok gyûjtését befejeztük. 88 kolléga
nevét vettük fel a három táblázatba. Sajnos kö-
zülük már többen elhunytak. Javasoljuk, most
kutassák fel minél többen azokat, akik nem sze-
repelnek összesítésünkben, s közösen keressék
szakmánk gyökereit saját környezetükben. Az
önállóvá váló Könyvtárostanárok Egyesülete
megalakulásának huszadik évfordulójára, 2006-
ra minél többen küldjék el az utóbbi két évtized-
rõl (vagy ötven évrõl) véleményüket, emléküket
a KTE elnökének, Bondor Erikának.

Ugrin Gáborné

IKSZIKSZIKSZIKSZIKSZ     –––––     hírek,hírek,hírek,hírek,hírek,     eseményekeseményekeseményekeseményekesemények

A Kiemelt Kulturális Események Ideiglenes
Szakmai Kollégiuma a projekt ellenõrzésére
monitoring rendszert hozott létre.

Az elnökség javasolta, hogy minél több
könyvtár legyen nyitva a Könyves Vasárnapon,
s a késõbbiekben is legyen ez a könyvtárak nap-
ja. A javaslatot az elnökség tagjai egyhangúlag
elfogadták.

Az elnökség egyetértett azzal, hogy az IKSZ
támogassa az EU Kommunikációs Fõosztály ál-
tal az EU információs pontok számára szerve-
zendõ kétnapos szakmai továbbképzést, mivel
150 tagkönyvtár a tagja.

Az Informatikai és Könyvtári Szövetség  el-
nöksége felkérte Szentirmai Zoltán  szentendrei
szobrászmûvészt az alapítandó Könyvtárügyért
elismerés elkészítésére.

-mi-


