
Népszerűbbé váltak a könyvtárak 
az Egyesült Államokban 
a recesszió miatt 

Los Angelesben sok helyen sorok állnak a bib
liotékák előtt, amire korábban nem volt példa. A 
nyugati parti nagyváros közkönyvtárainak 2008-
ban 18 millió látogatójuk volt, ez 2 millióval 
több, mint a megelőző évben. 

A könyvtárak számítógépeit folyamatosan hasz
nálják, sok a munkanélküli, aki a terminálokon az 
álláskereső oldalakat böngészi, a könyvtárosok 
szinte munkaügyi tanácsadókká vedlettek át. 

Nem csak az állásukat vesztő, több szabad
idővel rendelkező és új munkahelyet kereső 
emberek látogatják gyakrabban a könyvtárakat. 
Olyan friss diplomás szakemberek is a könyvtár 
csöndjében találnak nyugalmat, akik az egyetem 
elvégzése után nem kaptak munkát. 

Országos szinten tavaly kértek a legtöbben 
olvasókártyát a könyvtárakba azóta, hogy ezt az 
1990-es évek óta számon tartják. 

Miközben a könyvtárak látogatottsága emel
kedik, a központi támogatást sok városban drá
mai módon csökkentették a költségvetés szorult 
helyzete miatt. Egyes közkönyvtárak csökkente
ni kényszerülnek a nyitva tartás idejét, Phila
delphiában 11 könyvtár bezárásáról döntöttek. 

Forrás: Prae 

Ezrek tüntetnek Prágában 
a nemzeti könyvtárért 
A prágai Óváros főterén a nemrég elhunyt Jan 
Kaplicky tervezte új nemzeti könyvtár felépí
téséért szerveztek demonstrációt. A prágai ta
vaszt követően Angliába emigrált Kaplicky 
2007-ben nemzetközi pályázaton nyerte el a 
munkát, ám a projektet tavaly leállította a kor
mányt. A február ötödikéi demonstrációt szer
vező cseh ifjúsági szervezet már több mint 22 

ezer szimpatizánst gyűjtött össze egy internetes 
közösségi portálon, sőt, még az építész halálát 
megelőzően kisfilm is készült a könyvtár fel
építése érdekében. 

Kaplicky cége, a Future Systems megdöbben
tő, lila lyukakkal tarkított aranyszínű pudingra 
emlékeztető épülettervét szinte azonnal támadni 
kezdték, s 2008 augusztusában kihátrált a pro
jekt mögül a kormány, 2010-re halasztva a fel
építésről szóló döntést. (Forrás: HG) 

Felújítják a Teleki Tékát 
Folytatódhat Marosvásárhelyen a magyar nyelvte
rület első nyilvános könyvtárának, a több mint 200 
éves Teleki Tékának a felújítása. A tulajdonos 
Maros megyei Tanács 400 ezer lejes - vagyis 27 
millió forintnak megfelelő - rendkívüli támoga
tást különített el a munkálatok befejezésére. 

Az értékes könyvritkaságokat őrző Teleki Té
kában az ősnyomtatványokat raktárakba menekí
tették, a kiállítótermek lefóliázva várják a restau
rálás befejezését. Ám Romániában az önkormány
zatok nem tudják megtervezni idei büdzséjüket, 
mert az országnak még nincs 2009-re elfogadott 
állami költségvetése. Emiatt hetekre leállt az 1802-
ben megnyílt Teleki Téka tavaly megkezdett fel
újítása is. 

A Maros megyei tanács legutóbbi ülésén úgy 
döntött, tartalékaiból ad pénzt a műemléképület 
rendbetételére. Eddig az épületgépészeti munkála
tokat végezték el. Spielmann Mihály, a Teleki Téka 
osztályvezetője elmondta, hogy 1962 óta nem volt 
restaurálás, szükség van az épület teljes helyreál
lítására, és tervezik egy tanácskozóterem kialakí
tását is, hogy a Teleki Tékában rendezendő tudo
mányos ülésszakoknak végre méltó helye legyen. 

A Teleki Téka nemcsak a tudományos kutatók 
kimeríthetetlen kincsesbányája: évente 40 ezer tu
rista is felkeresi. (Forrás: Duna TV) 

34 • K ö n y v t á r i L e v e l e z ő / l a p • 2 0 0 9 . f e b r u á r 

Szemle 

Napjainkban egyre több panaszt hallunk a fi
atalok beszédmódjáról, szegényes szókincsis
meretéről, társalgási stílusuk durvaságairól. 
Valójában már évtizedek óta hallhatjuk ezeket 
a panaszokat, de igazságtalanok vagyunk, ha 
csak az ifjabb korosztályt marasztaljuk el, 
holott ugyanezek a negatív jelenségek a fel
nőtt nemzedékek beszédjében is megfigyelhe
tők. Mindezek ellenére a fiatalok nyelvhasz
nálatával többet foglalkozunk, hiszen felelős
séggel tartozunk anyanyelvi műveltségükért, 
ugyanis ők az örökösei, továbbvivői egyik 
legfontosabb nemzeti kincsünknek, a magyar 
nyelvnek. Egyszerűbben megfogalmazva, ők 
képviselik, alakítják a jövő, az elkövetkező 
évtizedek, évszázadok magyar nyelvét, anya
nyelvi kultúráját. 

Valószínűleg ilyen meggondolásból foglal
koztak a nyelvtudomány, a nyelvművelés, a 
stilisztika művelői az elmúlt évtizedekben töb
bet a fiatalok nyelvével, stílusával. 

A XX. század második felében több pályá
zat témája volt a fiatalok szókincse, az első a 
sorban a Magyar Nyelvőr kezdeményezése volt 
1966-ban, majd a nyolcvanas években az ak
kori oktatási minisztérium hirdetett e tárgy
körben pályázatot tanulók és pedagógusok 
számára. 1992-ben pedig az Anyanyelvápolók 
Szövetségének felhívása biztatta a fiatalokat 
diáknyelvi szavak gyűjtésére. Ez utóbbi anyag 
legjava 1995-ben jelent meg a Diáksóder című, 
Kardos Tamás kollégámmal közösen szerkesz
tett kötetünkben a Ciceró Kiadónál. Ennek a 
kiadványnak a folytatása ez a könyv Diáksó
der 2 címmel. 

Az előzménye jelen esetben is egy szőgyűj-
tő pályázat volt, amelyet a Napkút Kiadó kez
deményezett és hirdetett meg 2006-ban, az 
eredményhirdetés pedig 2007-ben volt. 

A kiadó felhívására mintegy kilencven pá
lyamű érkezett. A pályázók általában fiatal pe
dagógusok, egyetemi és főiskolai hallgatók, kö
zépiskolai diákok voltak. A pályaműveket há
romtagú szakmai bizottság értékelte, két nyel
vész kollégám volt segítségemre, Balázs Géza 
egyetemi tanár és Minya Károly főiskolai ta-

Sxnts lésMé 

nár. A Napkút Kiadó jóvoltából a legjobbakat 
pénzjutalommal és ajándék könyvcsomaggal 
díjaztuk, s jelen kiadvány szóanyagát is nagy
részt az ő gyűjtésükből válogattuk. Örömmel 
tapasztaltuk, hogy kis számmal ugyan, de ér
keztek pályázatok határon túli területekről is, 
Erdélyből, Felvidékről, Kárpátaljáról és a Vaj
daságból. Az ő gyűjtésükből is kerültek be ki
fejezések a szótárba, némi túlzással ugyan, de 
elmondhatjuk, hogy a szótár a Kárpát-meden
ce magyar fiataljainak a szókincsét tükrözi. Kö
szönjük valamennyi pályázó értékes munkáját 
és gratulálunk a díjazottaknak: Somogyi Erika 
siófoki gimnáziumi tanárnak, a kiskunfélegy
házi Móra Ferenc Gimnázium 9. osztálya ta
nulóinak (tanáruk: Borbélyné Szabó Katalin), 
Parapatics Andrea és Gárdonyi Éva budapesti 
egyetemi hallgatóknak. Rónaki Edit pécsi ta
nárnak (aki már több évtizede sikeresen vesz 
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