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– A könyvtár házhoz megy?
– A könyvtár az internetre költözik? Lásd

blogok…
– A könyvtárépület egyszerre biztosítja a pi-

henést, a fogyasztást és a munkát?
– Megfelelõ-e a munkakörnyezet? Fülkék,

csoportmunkát kiszolgáló szobák, szoftveres és
hardveres munkafelületek…

Hozzászólóként Bakos Klára kommentálta az
elõadást, és nem mindenben adott igazat az elõ-
adónak. Szerinte a könyvtárak megszelidítették
az internetet, a digitalizálásban is nagy lépése-
ket tettek. Még mindig fõ tartalmi szolgáltató-
ként szerepelnek, integrálták az eszközöket a
könyvtárakba, és az új igényeket is figyelembe
veszik, ha van forrásuk rá. Az elõadó ezután
további beszélgetést javasolt.

A parázsnak indult vitát Biczák Péter zárta
rövidre, aki felajánlotta a vándorgyûlés egyik
szekciója témájául és az elõadót is felkérte a
részvételre, amit Holczer Márton elvállalt.

Bakos Klára beszámolójában elmondta, hogy
új dolog volt az eltelt négy év során a civil lét
megtapasztalása, a civil öntudatra ébredés. A
könyvtárak és a könyvtárosok szétválaszthatat-
lanokká váltak. Alapvetõ feladatainkat teljesítet-
tük, mondta, közös viták, programok bizonyítot-
ták, hogy példa nélküli összefogásra vagyunk
képesek, jó partnerei voltunk egymásnak. Jó volt
az együttmûködés a minisztériumi szervekkel.

Kedves színfoltként Bakos Klára egy-egy szál
virág kíséretében megköszönte a leköszönõ szer-
vezeti elnökök munkáját. Szerintem ez a figyel-
messég sokaknak nagyon jól esett, mert tudjuk,
hogy mindezt társadalmi munkában végezték, a
szabadidejük terhére. Nem könnyû feladat egy-egy
szervezetet összetartani, mûködtetni, pénzt szerez-
ni, programokat, továbbképzéseket biztosítani.

Bazsóné Meggyes Klára beszámolt a válasz-
tási bizottság bonyolult és sokrétû munkájáról, a
jelölõlapokra rákerültek a nevek, a választás
pedig három fordulóban annak rendje és módja
szerint megtörtént, teljes szabályossággal és igen
hosszasan.

A küldöttközgyûlés szavazatai alapján a 2007
és 2010 közötti ciklusban az egyesület

elnöke: Bakos Klára,
fõtitkára: Nagy Anikó,
az ellenõrzõ bizottság elnöke: Biczák Péter,
az elnökség tagjai: Barátné Hajdu Ágnes,

Bartos Éva, Dávid Boglárka, Fehér Miklós,

Horváth Sándor Domonkos, Kiss Gábor, Mánd-

li Gyula,

az elnökség póttagjai: Balogh Margit  és
Venyigéné Makrányi Margit,

az ellenõrzõ bizottság tagjai: Elekes

Eduárdné, Fülöp Attiláné, Gyüszi László, Tõ-

zsér Istvánné,

az ellenõrzõ bizottság póttagja: Mender

Tiborné.

Jó munkát kívánunk az új elnökségnek, el-
nökségi tagoknak és az ellenõrzõ bizottság tag-
jainak!

Budavári Klára

Gratulálunk a megválasztott tisztségviselõk-

nek, és sikeres munkát kívánunk! – a szerk.

XIV. Budapesti
Nemzetközi Könyvfesztivál

Lapunk elkészülte idején zárult az idei nemzetközi
könyvfesztivál a Budapest Kongresszusi Központ-
ban. A körülbelül háromszáz új és megszámlálha-
tatlanul sok régebbi kiadványt rengeteg látogató
nézegette, annál kevesebben vásároltak. A legna-
gyobb sikere talán Umberto Ecónak, a fesztivál
díszvendégének volt, akinek dedikációjára vége-
láthatatlan sorban várakoztak a rajongók.

Mint minden évben, ezúttal is nagy érdeklõ-
dés kísérte a Könyvtáros Klub rendezvényeit.
És mint minden évben, most is megállapítottuk,
hogy megalázó az a helyzet, amibe a leglelke-
sebb érdeklõdõk, a könyvtárosok kerülnek, ami-
kor egy levegõtlen, a részt venni szándékozók
számához képest aprócska, ráadásul lényegében
csak egy paravánnal leválasztott, tehát borzasz-
tóan zajos teremben kénytelenek végighallgatni
az elõadásokat – már akik egyáltalán beférnek...

Az ajtóban is álltak az érdeklõdõk Bánkeszi

Katalin, Skaliczki Judit, Mender Tiborné, Ba-

logh Mihály, Bencsikné Kucska Zsuzsa vagy
Bariczné Rózsa Mária elõadása alatt. Örvende-
tes volt ugyanakkor, hogy néhány könyvtáros
programhoz mégis sikerült jobb körülményeket
biztosítani, így például a Liszt terembe került a
Digitális ablakok a Gutenberg-világra címû CD-
ROM és DVD-ROM bemutató az 1956-os for-
radalom teljes sajtóanyagáról, illetve a magyar
autógyártás száz évérõl. A legtöbb érdeklõdõt
vonzó, Csányi Vilmos etológust, Slakiczki Judi-

tot a kulturális minisztérium fõosztályvezetõ-he-
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lyettesét, Spiró György írót, Dés László szaxo-
fonmûvészt és Sárkány Gyõzõ grafikusmûvészt
felvonultató, A tekercsektõl a digitális irodalo-

mig címû program pedig igazán reprezentatív
helyen, a Bartók teremben zajlott. Ez utóbbi
érdekessége volt egy performance is, Spiró
György felolvasását ugyanis szaxofonon kísérte
Dés László, s közben Sárkány Gyõzõ grafikái
sorjáztak a kivetítõn.

A zárónapon átadták a hagyományos díjakat.
Az év kiadója az Európa Könyvkiadó, az év ke-
reskedõje a Libri-hálózat lett. A legjobb mese-
könyv Berg Judit mûve, a Rumini.

A fesztivál jövõre új helyre, a Millenniumi
Városközpontba költözik. Reméljük, ezzel biz-
tatóbb távlatok nyílnak meg a könyvtáros ren-
dezvények elõtt is.

Fitz József-díjasok

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium 1989-
ben alapított Fitz József díját idén a könyvtáro-
sok összesített szavazata alapján a 2006. év
könyvtermésébõl kiemelkedõ alábbi mûvek, il-
letve kiadók kapták (a díjazottak betûrendben
következnek, nem helyezésük szerint):

Az ALEXANDRA kiadó (Pécs): Faludy
György: A pokol tornácán és Karoton c. köteteiért

A Pokolbeli víg napjaim és a Pokolbeli nap-

jaim után a harmadik életrajzi kötet, A pokol

tornácán Angliába, Máltára, Kanadába, az Egye-
sült Államokba, Marokkóba, Horvátországba, Er-
délybe és végül Magyarországra röpíti az olva-
sót. A kötetnek szomorú aktualitást kölcsönöz
az író halála, a Karoton címû regény pedig új-
donság, hiszen elõször lát napvilágot magyarul.

A BLENDE BT. (Debrecen) Gáborjáni Sza-
bó Botond – Hapák József: A Debre-
ceni Református Kollégium kincsei
címû kötetéért

A kötet egy történeti-mûvelõdéstör-
téneti jelenség bõségesen illusztrált
feldolgozásában gyönyörû képekkel
koronázza meg mindazt, amit a város
iskolájáról, hatásáról, örökségérõl meg-
tudunk. Az avatott szemmel rögzített
felvételek a mondandó lényegét szol-
gálják. Debrecen hajdani szerepérõl
bõséges forrásaink vannak, ha azon-
ban összeillesztjük az összetartozó mo-
zaikdarabokat, együtt olyan különösen
hatnak, olyan arányok és nagyságren-

dek sejlenek föl, mintha egy elsüllyedt Atlantisz
körvonalait látnánk felbukkanni. A szöveg és a
képek ezekrõl az elfeledett összefüggésekrõl és
minõségrõl adnak támpontokat, közelünkbe hoz-
va a kollégium legféltettebb kincseit.

A CORVINA Kiadó Sisa József: A magyar
klasszicizmus címû kötetéért

A sorozat negyedik kötete a magyar felvilágo-
sodás és reformkor fõ stílusirányzatát mutatja be.
Sisa József mûvészettörténeti ismertetõje a hagyo-
mányos csoportosítás helyett tematikusan vizsgál-
ja a polgárosodás kezdetének eme stíluskorszakát.

A KORONA Kiadó (az OSZK-val közösen
kiadott) Monok István – Buda Attila: A magyar
bibliofília képeskönyve címû kötetéért

A szépen illusztrált, nagyalakú kötet az ál-
lamalapítástól a huszadik századig mutatja be a
legjelentõsebb magyarországi könyvgyûjtõket. A
függelék tartalmazza a téma összefoglaló mûve-
inek, monográfiáinak és nagyobb tanulmányai-
nak bibliográfiáját, ezen kívül névmutatót és
angol nyelvû összefoglalót is közöl.

A KOSSUTH Kiadó Rózsa György: Magyar
elsõk és Krónika 1956 (fõszerkesztõ: Izsák La-
jos) címû köteteiért (utóbbi a Tekintet Alapít-
vánnyal közösen készült)

Az igényes kivitelû, illusztrált kiadvány a Ma-

gyar elsõk címû filmes oktató-ismeretterjesztõ
sorozatból nyújt válogatást; olyan emberekrõl,
tárgyakról, létesítményekrõl, teljesítményekrõl és
eseményekrõl szól, amelyekre okkal lehet büsz-
ke az utókor. (A kötetet színes és fekete-fehér
képek illusztrálják.) A Krónika 1956  címû do-
kumentumkötet szövege és képanyaga egyaránt
magas minõséget képvisel.

Gratulálunk!


