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A forrásalapú tanulás a tanulásszervezés egy
olyan formája, olyan tulajdonságait hordja ma-
gában, melyeket a könyvtár-pedagógusok (intéz-
ménytípustól függetlenül) hosszú évtizedek óta
alkalmaznak, míg a hazai neveléstudományban
általában véve a rendszerváltás óta válik köve-
telménnyé és lassú tempóban gyakorlattá. A for-
rásalapú tanulás az önálló tanulás egy formája,
melynek során a tanulók nem a pedagógustól
kapják a tanuláshoz szükséges információkat, ha-
nem információforrásokból maguk szerzik meg,
gyûjtik össze, dolgozzák fel azokat. Az informá-
cióforrások nagyon sokfélék lehetnek a nyomta-
tottól az elektronikusig, a tankönyvtõl a doku-
mentumfilmig. Ez egy demokratikus, szemléle-
tében a reformpedagógiákhoz és a konstruktivis-
ta didaktikához jól illeszkedõ szervezési forma.
Ami természetesen nem jelenti, hogy a forrás-
alapú tanítás az egyetlen ilyen, de mindenkép-
pen megnöveli szerepét, hiszen a felvonultatott
kutatásokból is láthatjuk, hogy már legalább
negyven évre visszatekintõ hagyománya van
hazánk könyvtáraiban.

A szimpózium zárásaként láthattuk, hogy
Franciaországban, ahol nagyon hasonló idõkben
és szándékokkal indult és fejlõdött az iskolai
könyvtárügy, milyen messzire jutottak azáltal,
hogy a fejlesztési tervek folyamatos szakmai és
kormányzati támogatást kaptak.

A szimpózium programja:
Elnök: Balogh Mihály
Opponens: Kelemen Elemér
Elõadások:
Dömsödy Andrea: Hazai könyvtár-pedagógiai kutatá-
sok a tanulás-tanítás szolgálatában
Nagy Attila: Tanterv, többkönyvûség, könyvtár
Dán Krisztina: Projektmódszer (iskolai) könyvtári
bázison
Bondor Erika: Az iskolai könyvtárhasználat hazai
innovatív példái

Hock Zsuzsanna: A globalizmus hatása az informáci-
ós mûveltség fejlesztésére a hazai és a francia könyv-

tár-pedagógia gyakorlatában

Dömsödy Andrea

domsody.andrea@opkm.hu

A mi ’56-unk

Könyvtár- és könyvtáros sorsok
1956-ban

Beszámoló egy emlékülésrõl

A Füzéki István-emlékdíj idei átadó ünnepsége,
a forradalom és szabadságharc ötvenedik évfor-
dulója alkalmából a Magyar Könyvtárosok Egye-
sülete (MKE) elnöksége, az MKE Helyismereti
Könyvtárosok Szervezete és Társadalomtudomá-
nyi Szekciója közösen szervezte a megemléke-
zést október 25-én. A hely adott volt, hiszen a
Füzéki-emléktábla megkoszorúzása is az Orszá-
gos Széchényi Könyvtárba (OSZK) szólítja a
könyvtárosokat 2003 óta minden évben.

A levezetõ elnök, Biczák Péter MKE-alelnök
személyes indíttatású bevezetõt mondott el gyer-
mekkori emlékeit felidézve. A kisfiúnak a Nyír-
egyházán végigdübörgõ tank látványos élményt
jelentett, míg az õt a biztonságba visszahúzó,
háborút, harcokat ismerõ édesanyjának rettene-
tet és félelmet. Ennek a kettõs élménybefoga-
dásnak az emléke méltó hangütés volt az ünnepi
üléshez, segített ráhangolni a hallgatóságot 1956
egészének a befogadására.

Bakos Klára egyesületi elnök köszöntõje
másik jelentõs aspektussal gazdagította az em-
lékülést. Felvetette, hogy az információszabad-
ságnak, az informálódáshoz való jognak és a
vélemény szabad kifejtése jogának mai értelme-
zése nem nélkülözheti a történeti mélységû hát-
ratekintést sem. Az információszabadság kérdés-

köréhez, ha nem csak a szakmai di-
vatoknak akarunk rutinosan és fel-
színesen megfelelni, szorosan hoz-
zátartoznak 1956 könyvtári történé-
sei, a könyvtárosok egyéni viszo-
nyulása, majd ennek következmé-
nyei.

A felkért elõadók közül elõször
Gerencsér Judit (Az Év Ifjú Könyv-
tárosa díj nyertese 2005-ben) kapott
szót. 2003-ban tett Fulbright-ösz-
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töndíjas tanulmányútjának 1956-os vetületeirõl
számolt be. Clevelandben kutatott és dolgozott,
helyileg az ohiói állami egyetem könyvtárában,
ugyanakkor a magyar emigrációs emlékeket õrzõ
és gondozó Cleveland Hungarian Heritage
Society részére. Munkálkodásának egyik ered-
ménye, hogy a könyvtár intézményi támogatásá-
val digitalizálhatott és keresésre alkalmassá tett
számos, 1956 történéseit hitelesítõ dokumentu-
mot is. A fiatal könyvtáros kolléga számára sze-
mélyes, mélyen ható élményt jelentett az ezekre
való rácsodálkozás is. Mint elmondta, pereg-
rinációja révén Magyarországtól több ezer kilo-
méterre került közelebb 1956 társadalmi élmé-
nyéhez. (Vonatkozó link: http://scholar.
csuohio.edu)

Az emlékülés három elõadása közül kettõt,
Papp István ny. fõigazgató-helyettesét és
Katsányi Sándor ny. fõosztályvezetõét már ol-
vashatják a 3K októberi, ünnepi számában. Mind-
két elõadás önmagáért beszél, óhatatlanul szub-
jektív ismertetésüket (mégha „szurrogátum-ké-
szítõ” vagyok magam is) méltatlannak érezném.
Ezt az ünnepi számot az emlékülés résztvevõi
ajándékként, a helyszínen kézhez kapták.

Bátonyi Viola, a KSH könyvtárának fõigaz-
gató-helyettese a könyvtárakat mint menedéket
adó intézményeket vizsgálta (e számunk 9. olda-
lán olvasható) elõadásában.

Az alkotó szellemi élet más területeirõl 1956
elõtt és után kiszorítottaknak a könyvtárak való-
ban asylumot nyújtottak, ámde õk a magukkal
hozott szellemi kincsek és tehetségük révén a
befogadó intézmények számára máig ható hasz-
not, értékeket „termeltek”. Sokoldalú nyelvtudá-
suk, alaptudásuk és széles körû mûveltségük a
gyarapítási politika megújítását, a feltárás gaz-
dagítását tették lehetõvé, ki nem hagyva a tájé-
koztatási munkában való értékes részvételüket.
Csupán Bibó István példáját kiragadva, a KSH

könyvtárának gyûjtõkörét õ tágította ki a szoci-
ológiai irodalom legkitûnõbb (akkor még csak
idegen nyelven megjelenõ) folyóiratainak, mo-
nográfiáinak beszerzésével. Erre a gyûjtemény-
részre alapozódott a késõbbi nagynevû szocioló-
gusok, Ferge Zsuzsa, Cseh-Szombathy László
tájékozódása.

A kitûnõen megkomponált ívû elõadásokat
különös hangulatú megemlékezések követték.
Horváth Tibor ny. fõigazgató az egykori egyete-
mista harcostárs beszámolóját adhatta nekünk
Füzéki Istvánról, az õket az ELTE Jogi Karánál
elfogó szovjet katonatiszt szemébe az oroszul is
jól beszélõ Füzéki által kimondott „rogyina maja”
szavak tragikus következményérõl.

Az idei Füzéki István-emlékdíj kitüntetettje
Somkuti Gabriella lett. A róla szóló laudáció
biztosan megjelenik nyomtatásban is. A mélta-
tásra válaszolva Somkuti Gabriella feltárta a díjat
odaítélõ kuratórium számára is ismeretlen tényt,
hogy Füzéki Istvánnal egyetemi társak voltak.
Igy Horváth Tiboré mellett további tanúságtétel
is elhangzott arról, hogy az igazságkeresõ és
szabadságvágyó Füzéki István emlékét a ma
könyvtárosai is tiszteletre és követésre méltónak
tarthatják.

Dokumentumértékû Demján Ilona kollégánk
levele is, amit volt munkatársa, Mártyán Gyula,
közvetve pedig Füzéki emlékének is tisztelegve
írt. A levélíró hosszú évtizedekig Mártyánnal
együtt dolgozott az OMKDK/OMIKK-ban. Ez
idõ alatt diákkori élmények is elõkerültek a kol-
légák és szobatársak között, így Mártyán vissza-
emlékezései az õt egyetemi évei alatt tudásával,
széles körû mûveltségével gyakran megsegítõ
Füzéki Istvánra. A fiatalon elhunyt Füzéki Ist-
ván emléke, ha lassan is, de ezzel a levéllel is
tovább bontakozik.

A Könyvtári Intézet (KI) a nyáron felhívást
intézett a hazai könyvtárakhoz, hogy intézmé-
nyük történetének 1956-os fejezeteit feltárva, a
feltalált dokumentumokat osszák meg a könyv-
tárosok közösségével, küldjék meg a KI-nek. Az
eredményrõl Vajda Kornél a 3K szerkesztõje-
ként számolt be.

A feladat – kevés számú, de annál értékesebb
kivétellel – meghaladta a megszólítottak erejét,
avagy az erre fordítható idejüket, energiájukat.
Kitûnõ példa a helyismereti feldolgozásra a
Verseghy Ferenc Könyvtáré, ahol a kollégák Az

1956-os forradalom Jász-Nagykun-Szolnok me-
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gyére vonatkozó dokumentumai címen honlapot
nyitottak a témának (http://1956.vfmk.hu/). A
honlapon a könyvtár korabeli hírlapállományá-
ról, nyomtatványgyûjteményérõl, a megye 1956-
hoz kapcsolódó emlékhelyeirõl, emlékmûveirõl
lehet tájékozódni, s mindezt a megyére vonatko-
zó bibliográfia egészíti ki.

A Könyvtári Intézet közreadásában megjele-
nõ 3K októberi ünnepi száma is tartalmaz ilyen
dokumentumokat, így például az OSZK Ideigle-
nes Nemzeti Bizottságának 1956. október 30-ai
keltezésû, szakmapolitikai indíttatású közlemé-
nyét. A közlemény mellett különös értéket kép-
visel az ugyancsak az OSZK INB-jének megfo-
galmazásában készült, A magyar könyvtárügy

szervezete címû  elõterjesztés.
A 3K októberi számába Kocsy Anikó a kora-

beli sajtóból összegyûjtött néhány, a könyvtá-
rosok, a levéltárosok, a muzeológusok szakmai
mentalitását tükrözõ írást.

Az emlékülést az OSZK V. szintjén elhelye-
zett emléktábla megkoszorúzása követte. Koszo-
rút helyeztek el az MKE, a KSH Központi
Könyvtára, az OSZK nevében, valamint a Füzéki-
emlékdíjat alapító testvér maga.

Az emlékülésen és a koszorúzáson részt ve-
võktõl Bakos Klára búcsúzott. Megemlítette,
hogy a közelmúltban jutott a tudomására, hogy
Füzéki Istvánnak nincs jelzett sírja. Az MKE
nevében megígérte, hogy a Rákoskeresztúri te-
metõ 301-es parcellájában méltó emléket állít az
egyesület.

Az emlékülésrõl és Füzéki-emlékdíj átadásá-
ról szóló beszámolóm lezárásaként Papp István
elõadásának záró gondolatait szeretném megosz-
tani az olvasókkal:

„1956-tal szembenézve kell választ találnunk
arra az alapvetõ kérdésre, hogyan lehet végsõ
soron pozitívan minõsíteni, hogy a mai magyar
könyvtárügy alapjai – akárhogyan is forgatjuk a
szót – egy társadalmi-gazdasági csõdbe vezetõ
rendszerben jöttek létre. Hogyan sikerült meg-
annyi kontraproduktív beavatkozás ellenére, vi-

szonylag csekély lemaradással lépést tartani a
világ könyvtárügyével? ’56 jelentõsége könyv-
tári szempontból is több annál, mint amit az a
néhány hõsies és euforikus nap nyújtott: 1956-
ból a szocialista magyar könyvtárügy problémá-
ja mered ránk. Mi is annak a lényege, hogyan
mûködött, miképpen változott, mit adott az em-
bereknek, mi a maradandó, mi az elvetendõ ab-
ban, amit oly sokan, egymástól különbözõek és
egymáshoz mégis hasonlóak hoztunk létre és ad-
tunk át társainknak és utódainknak? Tegyék most
már õk azt, amit tenni kell és tenni lehet.”

Haraszti Pálné

Holle anyó,
Csillagszedõ Márió,

Bölcs Hiánypótló
és a többiek

Hosszú kirándulásom a Balaton egyik legszebb
pontjáról, Fonyódról indult, érintve a fõvárost,
majd onnan a célállomás nótakirályáról elneve-
zett Dankó Pista Intercityvel futott be Szegedre.

A Somogyi-könyvtár gyermekkönyvtárosai so-
kat ígérõ másfél napra hívtak minket, amelyrõl a
kollégák gazdagon megtöltött tarisznyával térhet-
tek haza. Volt abban játék, jókedv, akadtak apró


