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született (1893. április 5.) és még sorolhatnánk.
Aki kíváncsi további hajdú-bihari évfordulókra,
megtekintheti honlapunkon.4

Kísérõ rendezvényként – a már említett játszó-
házon kívül – a látogatók megtekinthették Tóth

Sándor berettyóújfalui festõmûvész kiállítását. A
földszinten gasztronómiai bemutató várta a ven-
dégeket. Helyismereti részlegünk munkatársai a
városhoz kapcsolódó könyveket, idõszaki kiad-
ványokat állítottak ki. A rendezvény ideje alatt
Berettyóújfalut bemutató rövidfilmeket láthattak az
érdeklõdõk. A Megyejárás következõ vendégeként
Derecske városnak „Debrecenbe kéne menni”. A
városokon kívül néhány falu is bemutatkozik majd
a Méliusz Könyvtárban.

Szabó Eszter
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Könyvbemutatók
a bajai Eötvös

József Fõiskola
könyvtárában

Majdán János rektor kezdeményezésére 2006-ban
könyvkiadói tevékenység indult el Baján, az
Eötvös József Fõiskolán (EJF). Célja, hogy tu-
dományos munkák, doktori dolgozatok és a hall-
gatók tanulását segítõ jegyzetek jelenjenek meg.

Az EJF Kiadójának vezetõje, koordinátora, a
sorozat szerkesztõje Tóth Sándor Attila, a Ma-
gyar Nyelvi és Irodalmi Tanszék docense, aki
maga is több könyv szerzõje.

A fõiskola könyvtára hagyományt teremtve
már második alkalommal szervezett könyvbemu-
tatót. Ezen négy olyan könyvet ismerhetett meg
a részt vevõ közönség, amely egy sorozat része-
ként a fõiskola saját kiadásában jelent meg és
szerzõi fõiskolánk oktatói.

Az elsõ könyvbemutató 2007. május 8-án tör-
tént. Gabnai Katalin ismertette Böhm Edit Szín-

háztörténet címû könyvét, és Bordás Sándor

mutatta be kollégája, Tóth Sándor Attila A latin

A második emeleten mûsoros est,

az elsõn gyermekfoglalkozások.

A fotókat Süli István, a Debreceni

Fotóklub tagja, illetve a szerzõ

készítette.
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humanitás poétikája:

a drámai költészet

címû mûvét.
A könyvtárigazga-

tó röviden szólt a
könyvek szerzõirõl és
az azokat bemutató
szakemberekrõl.

Némethné Böhm
Edit a fõiskola Mû-
velõdés- és Társada-
lomelméleti Tanszé-
kének tanára, akinek
kutatási területe az
elõadómûvészet, a
versmondás elmélete
és története. A bemu-
tatott könyvben a
szerzõ nagyon jól érzékelteti a magyar színház-
mûvészetnek az európai színházi folyamatokkal
való kapcsolatát.

Tóth Sándor Attila a fõiskola Magyar Nyelvi
és Irodalmi Tanszékének docense, akinek kuta-
tási területe a XVI–XVIII. századi magyar iro-
dalom története, különös tekintettel annak a
latinitással összefüggõ vonatkozásaira.

Gabnai Katalin drámatanár, színmûíró, aki-
nek számos könyvét szeretjük, és az oktatásban
nagyon jól használjuk. Õt a televízióból mûsor-
vezetõként és forgatókönyvíróként is ismerhet-
jük. Könyvei közül a Drámajátékok címû mûvét
nemcsak a felsõoktatásban, de az általános isko-
lákban is nagyra értékelik, ismerik, és igen so-
kan használják.

Bordás Sándor a fõiskola Magyar Nyelvi és
Irodalmi Tanszékének oktatója, akinek kutatási
területe a mai magyar irodalom legújabb elbe-
szélõ és verses alkotásainak szövegszervezõ el-
járásai, beszédmódbeli sajátosságai.

A rendezvényt színesítette Jacques Prévert
Hogyan fessünk madarat? címû verse, melyet
Béda Szilvia tanító szakos hallgató adott elõ.

A könyvtárban ez alkalomból a résztvevõk
megtekinthették a Régi poézis és színháztörténet

címû kiállítást is, ahol XVI–XVIII századi köl-
tõk, írók mûveit és a színháztörténettel kapcso-
latos igen értékes régi dokumentumokat láthat-
tak. A könyveket a helyszínen megvásárolhat-
ták, amelyeket a szerzõk dedikáltak.

A 2007. december 12-ei könyvbemutatón az
alábbi könyveket ismerhették meg:

Maruzsa Zoltán Viktor: Az osztrák külpolitika

a szövetséges megszállástól az európai integráci-

óig (1945–1995) c. monográfiáját ismertette
Majdán János, az Eötvös József Fõiskola rekto-
ra, Utry Attila Kultúra- és kommunikációelméle-

ti szöveggyûjteményét Németh János István

mutatta be, aki az Oktatási és Kulturális Minisz-
térium Közmûvelõdési Fõosztályának vezetõ
fõtanácsosa.

Németh János István 1993-tól 2004-ig a Mik-
száth Kiadó tulajdonosa, fõszerkesztõje volt,
évtizedek óta tanít a felnõttoktatásban, a kultú-
raelmélet tantárgy rendszeres elõadója. Kutatási
területei: morfológia, kulturális konfliktusok
kezelése, kistérségek kulturális identitása. E té-
makörökben számos könyve és szakmai publi-
kációja jelent meg a hajdani Kultúra és Közös-
ségben, a Valóságban és más szakmai folyóira-
tokban. Jelenleg is szakfelügyelõi munkát végez
közmûvelõdési szakértõként.

Majdán János a történettudományok kandidá-
tusa, egyetemi tanár, az EJF rektora, a Mûvelõ-
dési és Társadalomelméleti Tanszék tanszékve-
zetõje. Fõ kutatási területei: Baja és környéke
közlekedéshelyzetének változásai, a polgári élet-
mód kialakulása Bácskában. Számos publikáci-
ója jelent meg, saját könyvei, igen sok hazai és
külföldi konferencián tart elõadást, több tudo-
mányos és szakmai bizottság tagja.

Maruzsa Zoltán Viktor történész, fõiskolai
adjunktus, az ELTE-n történelem, német nyelv
és irodalom, valamint politikaelméleti szakon vég-
zett. Kutatási területe: a jelenkori egyetemes tör-
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ténelem, különös tekintettel
a hidegháború korszakára.
2003-tól az EJF oktatója,
2005-tõl ELTE BTK óra-
adó tanára.

Utry Attila egyetemi
adjunktus és az EJF docen-
se. Nyíregyházán tanító,
majd az ELTE-n népmû-
velõ diplomát szerzett.
Hatvan év után tért vissza
õsei földjére, Bajára, a
Bácskába. Húsz éve dolgo-
zik a felnõttoktatásban,
részt vesz új képzési prog-
ramok kidolgozásában, tu-
dományos és oktatási
együttmûködések szervezé-
sében. „Az emberi kommu-

nikáció tudomány doktora” címet az Összhumán
Kultúra Nemzetközi Akadémiájától kapta meg.
Évtizedek óta publikál szépirodalmi és „szabad
bölcsész” cikkeket, tanulmányokat, könyveket.

Kiváló szerzõkkel és színvonalas könyvekkel
találkozhattunk, hasznos és érdekes ismereteket
hallottunk, melyek felkeltették a hallgatóság ér-
deklõdését. Az oktatásban és a szakemberek
számára is igen jól használható, nélkülözhetet-
len mûveket ismerhettünk meg

Szepesi Borbála III. évfolyamos és Kiri Anett

I. évfolyamos nappali, óvodapedagógia szakos
hallgatók elõadásában J. M. Gebauer Klarinét
duóját hallhattuk, majd a fõiskola könyvtárigaz-
gatója felköszöntötte Szabó Balázsné Aranka né-
nit, aki kilencvenedik életévét töltötte be decem-
ber hónapban. Aranka néni a középfokú tanító-
képzõ, majd ezután a felsõfokú tanítóképzõ inté-
zet tanára volt, a nyugdíjazása elõtti utolsó évek-
ben igazgatóhelyettese. Szegeden magyar–né-
met–orosz szakon, Debrecenben az egyetemen
magyar szakon végzett. Dolgozott Újvidéken,
majd Baján a Polgári Fiúiskolában, amely ké-
sõbb átalakult Központi Általános Iskolává. Az
Anyanyelvi Nevelés Akadémiai Munkabizottsá-
gának, az Országos Nyelvi Szakbizottságnak, a
Fonetikai, Foniátriai és Logopédiai Társaság Or-
szágos Elnökségének tagja volt. A tanítóképzõ
intézetben az 1960-as, 1970-es években szak-
csoportvezetõ a nyelvi szakcsoportban, az irodal-
mi színpad vezetõje, a kulturális bizottság elnöke,
a TIT városi elnökség tagja és elõadója, külföldi

Zsombori Erzsébet
BARANGOLÁSOK

címû selyemfestmény-kiállítását
láthatták az érdeklõdõk februárban
a Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár

Központi Könyvtár Kisgalériájában.
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kapcsolatok ügyintézõje, a kísérleti anyanyelvi ne-
velés kidolgozója. Részt vett a gyakorlati képzés-
ben, az iskolarádió adásainak szervezésében, át-
képzésekben. Szakmetodikai diákkört vezetett,
amelynek célja a diszlexiával kapcsolatos teen-
dõk tudatosítása, megvitatása volt. Cikkei jelen-
tek meg szakfolyóiratokban, lektorálta az Anya-
nyelvi tantárgypedagógia címû tankönyvet. Ta-
nuljunk magyarul címû könyvének Sárosy

Józsefné volt a társszerzõje. A rádió és késõbb a
Minerva Könyvkiadó nívódíjával, valamint több
kitüntetéssel értékelték munkáját. Nyugdíjas évei
alatt is igen aktív, nyelvet tanul és nyelvórákat
ad, könyvtárunkat rendszeresen látogatja.

Kommunikáció címmel kiállítást tekinthettek
meg a résztvevõk a téma könyvtárban megtalál-
ható szakkönyveibõl. Az igen jó hangulatú, hasz-
nos információkat nyújtó rendezvényt kedvez-
ményes könyvvásárral zártuk. A késõbbiekben
hasonló könyvbemutatókkal szeretnénk az érdek-
lõdõk figyelmét felhívni a továbbiakban megje-
lenõ könyvekre.

Majorné Bodor Ilona

Könyvtárosok
az alkotók

Rendhagyó tárlat nyílt Könyvtáros Alkotómûhely

címmel az Országos Mezõgazdasági Könyvtár
és Dokumentációs Központ Ujhelyi termében
2007. december 19-én, amellyel egyúttal meg-
ünnepeltük könyvtárunk ötvenöt éves fennállá-
sát is.

Kollégáink közül sokan fotóznak, néhányan
festenek, verset írnak vagy egyéb, kézügyessé-
get igénylõ hobbijuk van. Közülük tizenketten
vállalták a nyilvánosságot.

Tamás Enikõ, aki „civilben” Az Európai Unió

Agrárgazdasága címû lap fõszerkesztõje, alkotó-
táborokba jár nyaranta, és fest a kevés szabad-
idejében. Kilenc festményét hozta el a kiállítás-
ra. A magam részérõl drukkolok neki, hogy le-
gyen több lehetõsége vásznat és ecsetet ragadni.

Mógor Kárász Kinga mostani fõfoglalkozása
az anyaság. Nem hiszem, hogy a kislánya mel-
lett nagyon sok ráérõ ideje lenne az utóbbi hó-
napokban, de elhozta két korábbi rézkarcát.

Vámos Ritáról tudom, hogy fantasztikus kéz-
ügyessége és határtalan fantáziája van. Legújabb
szabadidõs elfoglaltsága a számítógépes man-




