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nevérek következtek. Az elõadó sok tévhitet
oszlatott el a kisrágcsálókkal és a denevérekkel
kapcsolatban. A gyerekek és a felnõttek is ér-
deklõdéssel hallgatták a színes elõadást. A vetí-
tés végén kötetlen beszélgetés következett,
amelynek során sok hasznos információhoz ju-
tottunk védett állatainkról.

Ebéd után következett a program második ré-
sze, a kézmûves foglalkozás, amelyen a gyere-
kek nagyon aktívan tevékenykedtek, a legkiseb-
bektõl a nyolcadikosokig. Készítettek termésbá-
bokat, képeket, amelyek alapanyagai szintén az
õszi termések voltak. Volt üvegfestés, nagyon
szép alkotások készültek. Bereczki Csaba fafa-
ragó népi iparmûvész vezetésével a fiúk fából
készült használati tárgyakat, például sótartót, tü-
körkeretet, bicskanyelet alkottak.

Mindent összevetve nagyon érdekes és tartal-
mas volt a könyvtári falunap, a gyerekek és a
felnõttek egyaránt élményekkel gazdagodva tér-
hettek haza.

Ódorné Bognár Eszter

Könyvtári falunapok
Vas megyében

Az idei összefogás programsorozat keretében
került sor négy vas megyei településen a Könyvtári

falunapok Vas megyében címû rendezvényre.
Elõször Hegyfalura látogattunk, ahol Bokányi

Péter irodalomtörténész, az Életünk címû folyó-
irat fõszerkesztõ-helyettese beszélt Vas megye
irodalmi emlékhelyeirõl. Az érdekes elõadásból
megtudhattuk, hogy az irodalmi emlékhely fo-
galma szorosan kapcsolódik az irodalmi kultusz
fogalmához. Az irodalmi kultusz kutatásával
mindössze húsz–harminc esztendeje foglalkozik
az irodalomtudomány, de maga a jelenség ennél
jóval régebbi. Már a XVIII. századból vannak
ehhez köthetõ történetek, amikor ismeretlen, tá-
voli helyekrõl érkezõ emberek látogattak
Stratfordba megnézni Shakespeare szülõházát.
Manapság ezt a jelenséget nevezzük sztárkultusz-
nak. Hazánkban Jókai Mór körül alakult ki ez a
fajta jelenség, akirõl emléktárgyak sora jelent
meg, sõt, a Feszty-körképen Árpád vezér Jókai
arcvonásait viseli!

Vas megyében is számos emlékhely jött létre,
példaként említhetjük Berzsenyi Dániel emlék-
házát, vagy Kemenessömjénben a költõ emlék-

oszlopát. Ezekrõl az emlékhelyekrõl készült egy
turisztikai kiadvány, illetve egy tízrészes sorozat
is, melyet a televízió is levetített Vas megyei

üdvözlet címmel. Számos izgalmas történet, le-
genda hangzott el a vasi kötõdésû költõkrõl, írók-
ról, így például Sylvester Jánosról, Tinódi Lan-
tos Sebestyénrõl, Dukai Takách Juditról vagy
éppen Faludi Ferencrõl, Szily Jánosról és Gaz-
dag Erzsirõl. Az elõadó azonban leszögezte: ezek
a történetek sokszor nem a tényeken alapulnak,
mégis az irodalom, az irodalomtörténet fontos
részét képezik.

Janics Edina, a Berzsenyi Dániel Könyvtár
munkatársa elsõként bemutatta a Vasi Digitá-
lis Könyvtár és a megyei könyvtár elektroni-
kus szolgáltatásait . Megismerkedhettünk
Ranganathan könyvtártudományi törvényeivel,
illetve azok mai érvényessége is bebizonyoso-
dott. A könyvtár honlapjának prezentációja so-
rán a hallgatóság javaslatai alapján kerestünk
az OPAC katalógusban, felfedezve a regiszt-
ráció nélküli, illetve a regisztrációval történõ
keresési eredmények közti lényeges különbsé-
geket. A Vasi Digitális Könyvtár oldalain
Hegyfaluval kapcsolatos információkat, képe-
ket kerestünk, természetesen közben megismer-
hettük az adatbázis szerkezetét, felépítését, a
benne való keresés lehetõségeit. A Nyugat-
Pannon Kutatói Regiszter segítségével pedig
tájékozódhattunk a régióban élõ kutatók, kuta-
tással foglalkozó szakemberek adatairól, tevé-
kenységükrõl.

Az elõadó ezután a közhasznú információk
kusza hálójában való eligazodáshoz nyújtott
segítséget. A közhasznú információ fogalmán,
típusain túl számos érdekes és a mindennapja-
inkban is hasznos honlapot, adatbázist ismer-
hettünk meg a jog, a közlekedés vagy akár a
sport, vendéglátás, kultúra témakörében. Meg-
tudhattuk, hova forduljunk, ha bankügyekben
nem vagyunk járatosak (Privátbankár), ha meg
szeretnénk tervezni nyaralásunk útvonalát (Út-
vonal-tervezõ a BKV honlapján), vagy éppen
telefonszámláinkról szeretnénk tájékozódni
(Nemzeti Hírközlési Hatóság). Az elõadások
szüneteiben a kellemes kikapcsolódást a rép-
celaki Citera Trió biztosította.

Jánosházán elsõként megismerkedhettünk a
Kresznerics Ferenc Könyvtár elektronikus szol-
gáltatásaival, valamint a Kemenesaljai Életrajzi
Lexikonnal. Németh Tibor, a könyvtár igazgató-
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ja röviden ismertette a könyvtár történetét, fel-
adatait, részlegeit, gyûjteményét, majd a Keme-
nesaljai Központi Könyvtári Ellátórendszert.
Hangsúlyozta az internet, ezen belül is az adat-
bázisok (ODR, MOKKA, SZIKLA) szerepét a
mai könyvtári gyakorlatban, végül pedig bemu-
tatta a könyvtár honlapját.

A Kemenesaljai Életrajzi Lexikon célja a
helyismereti életrajzi információk közkinccsé
tétele a világhálón. Megtalálhatjuk benne a ke-
menesaljai születésû, országosan ismert költõk,
festõk, mérnökök vagy akár betyárok életútját
éppúgy, mint azon neves emberekét, akik Ke-
menesalja térségében alkottak maradandót.

Jánosháza érdeklõdõ közönsége is hallhatott
Bokányi Péter tolmácsolásában Vas megye iro-
dalmi emlékhelyeirõl, majd Székelyné Török

Tünde mutatta be az irodalom és az internet
kapcsolatát. A weben található szövegeket cso-
portosíthatjuk információs célú (képek, hangok,
csatolások, melyek plusz információkat hordoz-
hatnak), illetve esztétikai célú szövegekre. Ez
utóbbiakkal kapcsolatban a szövegarchívumok
tartalmának többsége nem webes publikálásra
íródott. Ebbe a kategóriába sorolhatjuk a pdf for-
mátumot, mely a nyomtatott könyvoldalak illú-
zióját kelti. A netirodalom kapcsán képversek-
kel (pl. Apollinaire: Esik), különbözõ vizuális
mûvekkel vagy éppen sms-versekkel ismerked-
hettünk meg. Az irodalom, az olvasás és a világ-
háló kapcsolatát taglalva olyan témakörök ke-
rültek szóba, mint az irodalmi újságok és folyó-
iratok, ezek honlapjai, írók és költõk élete, mun-
kássága, irodalmi mûvek vagy jeles napok. A
Neumann-ház néhány szolgáltatásával részlete-
sebben is megismerkedhettünk, így a Digitális
Irodalmi Akadémiával, a WebKat.hu magyar
internetes katalógussal, valamint a Virtuális Dia-
film-történeti Múzeummal.

A jánosházi hagyományõrzõ csoportok fel-
lépése itt is vidámságot, jókedvet teremtett,
csakúgy, mint a Mesemondó csodaverkli címû
gyermekprogram a Szombathelyi Bábszínház
elõadásában.

Október 11-ei rendezvényünknek Csákány-
doroszlóban a Csaba József Általános Mûvelõ-
dési Központ és Könyvtár adott helyet. A könyv-
tár vezetõje, Horváth László köszöntõjében rö-
viden bemutatta a közel 13 ezer kötetes, évente
400-450 címmel gyarapodó és technikailag is jól
felszerelt intézményt, amely hetente 22 órás

nyitvatartási idõben várja a használókat. A könyv-
tár – amely rendkívül kedvelt az iskolások és a
felnõttek körében egyaránt – maximálisan kihasz-
nálja az önerõs és a kistérségi fejlesztési lehetõ-
ségek mindegyikét. E rövid bevezetés után a
Faludi Ferenc Városi Könyvtár két munkatársa,
Bödeiné Merklin Anita és Rónainé Magyar Krisz-

tina szórakoztatta a közönséget õrségi, rábavidéki
népdalokból összeállított mûsorával.

Mesterházy Attila, az Õrségi Nemzeti Park
területfelügyelõje, a Vas megyei természetvédel-
mi területekkel ismertette meg a hallgatóságot,
felhívva figyelmüket arra, hogy természeti érté-
keink és tárgyi, kulturális örökségünk védelme
egyaránt fontos, és mindannyiunk közös felelõs-
sége, kötelessége. Védeni azonban csak azt tud-
juk, amit ismerünk és ismeretünk révén a sajá-
tunknak érzünk.

A következõ elõadás (Bozzai Judit: Nemze-
ti parkok, natúrparkok a neten) épp azt mutat-
ta be, hogy a korszerû technika segítségével
honnan szerezhetünk információkat, ismerete-
ket a természetvédelemrõl, nemzeti parkokról.
A kolléganõnk elõadásában elhangzó informá-
ciókat a jelenlevõk egy része – legalábbis a
vállalkozóbb szellemû része – nemcsak hall-
gathatta, hanem a rendelkezésre álló számító-
gépek segítségével rögtön le is tesztelhette, az
elõadóval egy idõben barangolva a bemutatott
honlapokon.

A hasznos és a helyszín miatt nagyon is
aktuális – Csákánydoroszló az Õrség kapu-
jában fekszik – elõadások után a vidámság
vette át a fõszerepet. Némethné Baksa Esz-

ter – Nagyrákos polgármestere – kicsiket és
nagyokat egyaránt elvarázsolva mesélt a
pletykás asszonyokról és a férjét meglec-
kéztetõ, talpraesett feleségrõl.
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A program-
sorozat  záró-
rendezvényére
Vépen kerü l t
sor,  ahol  Né-

methné Takács

Hajnalka  i s -
mertette a Ber-
zsenyi Dániel
Könyvtár kis-
térségi és on-
line szolgálta-
tásait. Az elõ-
adásból  kide-
rült, hogy a könyvtár nagyon hosszú múltra
tekint vissza: 2005-ben ünnepeltük fennál-
lásának 125. évfordulóját. További fontos
jellemzõje, hogy alapításának elsõ pillana-
tától egyaránt feladatának tekintette Szom-
bathely és Vas megye könyvtárhasználóinak
szolgálatát. A hallgatóság megismerhette a
könyvtár történetének legfontosabb, legér-
dekesebb és legjelentõsebb állomásait (pél-
dául Berzsenyi Dániel nevének felvételét
1956-ban, vagy a megújult épület avatását
2002-ben), valamint betekintést kaphatott
jelenlegi elhelyezkedésérõl, tereinek elren-
dezésérõl, dokumentumairól, sokszínû szol-
gáltatási körérõl.

Czupy Ádám bemutatta a könyvtár készülõ
CD-ROM-ját, a Vépi Digitális Archívumot. A
CD-ROM segítségével tájékozódhatunk a köz-
ség földrajzáról, történelmérõl, gazdaságáról és
infrastruktúrájáról is, illetve a dokumentum-
tárban kronologikus és téma szerinti csoporto-
sításban találhatunk Vépre vonatkozó cikke-
ket, képeket.

A megyei könyvtár õsszel útjára indult Mese-

láda sorozatának keretében pedig a gyerekek
ismerkedhettek meg Ilókkal és Mihókkal, Mihó-
kot fakanálbábként is megformázva. A progra-
mok zárása gyanánt a Hajnalcsillag Néptánc-
együttes pergõlábú táncosai a Nádiverebek ze-
néjére szórakoztatták a közönséget.

A fotókon is látható módon minden helyszí-
nen érdeklõdõ közönség hallgatta meg az érde-
kes, figyelemfelkeltõ elõadásokat. A zenekarok,
énekesek, táncosok, bábszínészek közremûködése
pedig még színesebbé, vidámabbá tette a szak-
mai összejöveteleket.

Léber Boglárka

Kék vérKék vérKék vérKék vérKék vér, fekete tinta, fekete tinta, fekete tinta, fekete tinta, fekete tinta
XVI–XVII. századi arisztokrata könyvgyûjteményekbõl nyílt
kiállítás az Országos Széchényi Könyvtárban nagyszabású nem-
zetközi együttmûködéssel.

A Bánffy, Batthyány, Esterházy, Frangepán, Nádasdy, Pálffy,
Valvasor, Zrínyi fõúri családok könyvtárainak bemutatott kin-
csei tükrözik a magas fokú mûveltséget és könyvkultúrát nem-
csak magyar, de európai viszonylatban is. A 160 mûtárgy
között szerepelnek Zrínyi Miklós költõ-hadvezér sokat forgatott
könyvei, amelyeket száz év után elõször láthatunk Magyaror-
szágon. A kiállítás érdekessége egy rekonstruált olvasókerék is,
amelynek segítségével használója egyszerre akár nyolc-tíz szö-
veget is tanulmányozhatott.

Az ünnepélyes megnyitón az Oktatási és Kulturális Minisz-
térium államtitkára a Pro Cultura Hungarica Díjat adta át a
közös vándorkiállítás létrejöttében meghatározó szerepet vál-
lalt külföldi partnereknek, a könyvtár fõigazgatója pedig az
intézmény saját kitüntetését adományozta a megvalósításban
oroszlánrészt vállalt burgenlandi, horvát, szlovák és magyar
kollégáknak.

A kiállítás március 31-éig látogatható, keddtõl szombatig
10-tõl 18 óráig.




