
hivatás és az olvasók iránti elkötelezettséget 
vallja. 

A könyvtárosság számomra: szolgálat; jelen
lét az emberek életében, olyan módon, hogy meg
szólítható vagyok, ha szükség van rám - és ez 
talán mélyebb, mint a szakmai felkészültség (ami 
természetesen nem elhanyagolandó kritérium!). 
A megszólíthatóság, a személyesség egy iskolai 
könyvtárban, egy könyvtárostanár pályáján, aki 
szerencsésebb esetben napi kapcsolatban áll a 
diákokkal és a tanárokkal, kiemelt fontosságú" -
mondta. 

Mericsné Várhelyi Éva, a törökbálinti Bálint 
Márton Általános Iskola és Gimnázium 
könyvtarostanára a gyakorló könyvtárpedagógu
sok nevében mesélt élményszerűen az iskolai 
könyvtár mindennapjairól. A 6-18 éves diákok 
körében tagozatonként minden korosztály szá
mára biztosít játékos és ismeretterjesztő progra
mokat, foglalkozásokat, a magyar népmese nap
jának ünneplésétől kezdve az irodalmi vetélke
dőkön át a karácsonyi gyertyaöntésig. Kiemelte 
a tantestülettel való hatékony összefogás fontos
ságát, hiszen egy iskolai könyvtár csak ilyen 
háttérrel működhet eredményesen a diáksereg 
örömére és tudásbéli gyarapodására. Szólt a 
könyvtárhasználati ismeretek oktatásának jelen
tőségéről a közoktatásban, valamint a még ennél 
is érdekesebb szaktárgyi órák könyvtári lehető
ségeiről. Összegzésként ő is megfogalmazta, 
miért is szereti ezt a pályát: soha nem lehet 
unatkozni, elfáradni, hiszen mindig jön valami 
új, hol egy könyvtárhasználati óra, hol egy ve
télkedő, vagy éppen könyvtárszakmai feladatok. 

Lázárné Szanádi Csilla, a Könyvtárostanárok 
Egyesületének (KTE) elnöke mutatta be az egye
sület célját, tevékenységét, a szakmai érdekkép
viseletben játszott szerepét. Jó közösségbe tar
tozni, ezt vallják a könyvtárostanárok is - fogal
mazott, s ezt a KTE színes egyesületi élete, a 
nyári akadémiák, konferenciák, vándorgyűlések 
is igazolják, melyeken szép számmal vesznek 
részt az iskolai könyvtárosok az ország minden 
tájáról. 

A rendszeres évi programokon túl az 
MFFPPTI további találkozási lehetőségeket biz
tosít a fővárosi könyvtárostanárok számára. A 
könyvtárostanárok kötetlen továbbképzését biz
tosító műhelyfoglalkozások, a Kézfogás Kör és 
az Ez is, Az is Klub alkalmai a könyvtáros hall
gatók számára is nyitottak. 

A nap utolsó megszólalójaként Dömsödy 
Andrea, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Or
szágos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum (OFI 
OPKM) iskolai könyvtári szakreferense a 
könyvtárostanárok és az iskolai könyvtárosok 
képzésének hazai lehetőségeiről számolt be a 
hallgatóságnak. 

Míg a továbbképzések és szakmai műhelyek 
széles skálája esélyt ad a már gyakorló könyvtá
rosoknak ismereteik és gyakorlati tudásuk elmé
lyítésére, egyetemistaként könyvtárostanárrá 
válni nem is olyan könnyű, s a határozott döntés
nek már igen korán meg kell születnie a hallga
tóban ahhoz, hogy elkezdhesse szakirányú ta

nulmányait. Az iskolai könyvtáros BA szakirány 
elvégzése ugyanis még nem jogosítja fel a dip
lomás hallgatót arra, hogy könyvtárostanárként 
dolgozzon, képzettsége csak a könyvtárostanár 
melletti kisegítő feladatok ellátására ad hivatalo
san lehetőséget. Ahhoz ugyanis, hogy valaki 
könyvtárostanárként dolgozhasson, szakirányú 
végzettsége mellett pedagógusi diplomával kell 
rendelkeznie. A könyvtárostanári MA elvégzé
sére hazánkban jelenleg három felsőoktatási in
tézmény biztosít lehetőséget. 

A képzési rendszer másik visszássága, hogy a 
fővárosi intézmények nem tudnak nyújtani sem 
BA, sem MA képzést a könyvtárostanár-képzés-
ben. 

A pályanap újszerű kezdeményezése so
kunkban erősítette meg a szándékot, amely az 
iskolai könyvtárak világa felé vezet bennün
ket, s reméljük, hogy ebben a körben hamaro
san újra összegyűlhetünk, találkozhatunk egy
mással. 

Kámán Veronika 
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Tudjon róla! 

1% 
A Pro Bibliothecis Ecclesiarum et Scholarum Alapítvány az alábbi évek személyi jövedelem
adójából kapott 1%-kal a következő művek restaurálását támogatta: 

A 2001. évi szja-ból kapott 90 190 Ft-tal a szarvasi Vajda Péter Gimnázium 
Könyvtára: Lexicon historicorum (h. n., é. n. 2720 p.) 

A 2002. évi szja-ból kapott 52 042 Ft-tal az Inotai Református Egyház: 1819-
1858 közötti évek Vegyes Anyakönyv 

A 2003. évi szja-ból kapott 60 200 Ft-tal a soproni Evangélikus Gyülekezet Könyv
tára: Szent Biblia (Gosslar, 1614) 

A 2004. évi szja-ból kapott 41 924 Ft-tal a hódmezővásárhelyi Bethlen Gábor 
Gimnázium Könyvtára: Tofeus Mihály: A szent soltárok resolutiója (Kolozsvár, 1683. 
876 p.) 

A 2005. évi szja-ból kapott 40 369 Ft-tal az orosházi Evangélikus Gyülekezet 
Levéltára: Matrica defunctorum... (1830) kéziratos kötet 

A 2006. évi szja-ból kapott 35 830 Ft-tal a csurgói Csokonai Gimnázium Könyv
tárában végzett helyszíni konzerválási munka költségeihez járult hozzá. 

A 2007. évi szja-ból kapott 29 477 Ft-tal a Magyarországi Román Ortodox Egy
ház Gyűjteményei: Penticostar... (Bukarest, 1743) kötet restaurálását támogatta. 

Megjelent és többféle formátumban rendelhető ETO-
konkordancia 

A Könyvtári Intézet gondozásában elkészült Az Egyetemes Tizedes Osztályozás 1990. évi 
közép- és 2006. évi (2000. évvel lezárt) teljes kiadásának összehasonlító és hibaigazító jegy
zéke, amely több mint 7500 jelzet sorsáról ad eligazítást. 

Többféle formátumban is megrendelhető a Könyvtári Intézet webáruházában (http://  
www.ki.oszk.hu/107/el07_plugins/ntxshop/index.php?p=productsList&iCategory=8). 

1) helyileg nyomtatható kézirat pdf-ben (502 A4-es oldal CD-n (ára 2260 Ft + postaköltség) 

2) Winisis-sel, adatbázisban CD-n (ára 2260 Ft + postaköltség) 

3) ISO 2709 formátum CD-n (ára 2260 Ft + postaköltség) 

4) XML-formátum CD-n (ára 2260 Ft + postaköltség) 

5) táblázatos forma CD-n (ára 2260 Ft + postaköltség) 

6) tabulátorral tagolt txt-formátum (ára 2260 Ft + postaköltség) 
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Pályázati felhívás 
„Az év fiatal könyvtárosa-díj" elnyerésére 

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete 
(MKE), valamint az Informatikai és Könyv
tári Szövetség (IKSZ) a fiatal könyvtáro
sok számára ismét meghirdeti Az év fiatal 
könyvtárosa-díj elnyerésére irányuló pá
lyázatát. Díjazott az a fiatal könyvtáros 
lehet, akit az IKSZ, az MKE szervezetei, 
szervezeti egységei vagy a munkáltató 
könyvtár a szervezetek honlapjáról letölt
hető jelölési űrlap útján a díjra jelöl. A 
jelölés elfogadását a jelölési űrlapon törté
nő aláírás igazolja. 

A pályázás formai feltételei: 
• A jelölt a jelölési határidő napján 

(május 31.) nem lehet idősebb 35 évesnél. 
• A jelöltnek legalább 3 év könyvtári 

munkakörben töltött munkaviszonnyal kell 
rendelkeznie. 

• A jelöltnek a jelölés idejében könyv
táros munkakörben foglalkoztatottnak kell 
lennie. 

• Nem jelölhető a díjra az, aki tartós 
távolléten (gyes, gyed, fizetés nélküli szabad
ság vagy 6 hónapnál hosszabb idejű táppénz) 
van, illetve aki a díjra jelölésről nem tud, azt 
nem fogadja el. 

• Nem jelölhető a díjra az, aki a díjat az 
előző 4 év valamelyikében már elnyerte. 

A pályázónak saját választása alapján 
„A" esetben a szakterületének gyakorlatá
ból származó valamely téma írásbeli, még 
nem publikált kidolgozását (minimum 20, 
maximum 50 A/4-es oldal, 12-es betűnagy
ság, 1,5-es sortáv, Times New Román 
betűtípus - szakdolgozat nem nyújtható 
be!), „B" esetben egy projektbemutatót 
kell elkészítenie. Ennek műfaját maga 
határozza meg (pl.: diaporáma, hangjáték, 
film, riport stb.). Hordozója olyan legyen, 
ami szokványos eszközzel (magnó, lemez
játszó, számítógép) lejátszható. Időtartama 
nem lehet több 15 percnél. Bemutatásra ki
zárólag olyan projekt választható, melynek 
megvalósításában a jelölt önmaga is aktí

van részt vett. A bemutatóból ki kell de
rülnie a részvétel módjának, a projekt 
céljának, a megvalósult, illetve várható pro
jekteredményeknek. Az előző években nem 
nyertes pályamunkák az egyéb feltételek 
megfelelése esetén ismét benyújthatók. 

A pályamunkához a jelölési űrlapon 
és a két kötelező mellékleten (a pályázó 
szakmai életútja - publikációs listája; a 
megvalósulásnak teret adó intézmény / 
munkáltató/ bemutatása - a mellékletek 
műfaja szabadon választható.) kívül továb
bi mellékletek is csatolhatok. 

Beérkezési határidő: 2009. június 2. 
kedd 16 óra. 

Az elismerő cím odaítéléséről a kura
tórium a dokumentumok (pályamunka, 
kötelező és nem kötelező mellékletek)az 
alapító okiratban meghatározott szem
pontok szerinti értékelése után dönt. 

Az elismerés ünnepélyes átadására az 
MKE 41. Vándorgyűlés nyitó plenáris 
ülésén (Debrecen, 2009. július 9.) kerül sor. 
A címmel elismerő oklevél és pénzjutalom 
(100 e Ft), valamint egyéb szakmai támoga
tás jár 

A pályázat benyújtható személyesen 
(Országos Széchényi Könyvtár - MKE Tit
kárság irodája, 439-es szoba), postai úton 
(Magyar Könyvtárosok Egyesülete, 1827 
Budapest, Budavári Palota "F" épület), 
elektronikus úton mke@oszk.hu. A papír 
dokumentumokat egy eredeti és egy elekt
ronikus másolati példányban, a számítógé
pes dokumentumokat elektronikusan, az 
eleve egyéb adathordozóra készített vagy 
utólag kiírt dokumentumokat (hangkazet
ta, CD, DVD stb.) 5 azonos példányban 
kell leadni. Az iroda hétfőtől csütörtökig 
9-től 16 óráig, pénteken 9-től 14-óráig ér
hető el. A hiányosan benyújtott pályázato
kat tartalmi elbírálás nélkül elutasítjuk. 

Bakos Klára Dr. Fodor Péter 
elnök, MKE elnök, IKSZ 
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Orkény-honlap 
Az Örkény István életműve előtt tisztelgő honlap az Örkény család és az Országos Széchényi 
Könyvtár között létrejött megállapodás eredményeként készült 2009 tavaszán. 

A honlap közzéteszi Örkény István életművének számos részletét, és elérhető rajta 
keresztül a Magyar Elektroni-
Palatinus Kiadó által jegyzett , 
is. A Galériákban az író életút-
Pisti a vérzivatarban, a Kulcs-
tatóinak és későbbi magyar és 
színházi plakátokat, cikkeket, 
é r d e k e s s é g e k e t t e k i n t h e t n e k 
Széchényi Könyvtár, valamint 
és Intézet gyűjteményéből. A 
mi Múzeum jóvoltából Örkény 
tek és általa elmondott egyper-
szolgáltatásban, valamint - a 
Kiadónak köszönhetően - elér-
hangfelvétel is. Örkény István 

kus Könyvtárban publikált , a 
válogatott művek négy kötete 
ját, a Tóték, a Macskajáték, a 
keresők, a Vérrokonok ősbemu-
külföldi e lőadása inak fotóit , 
Örkény-kéziratokat és további 
meg a család és az Országos 
az Országos Színházi Múzeum 
Hungaroton és a Petőfi Irodai-
Istvánnal készült interjúrészle-
cesek is m e g h a l l g a t h a t ó k a 
Kossuth Kiadónak és a Mojzer 
hető több Mázsái Pállal készült 
műveinek bibliográfiája, a ma

gyarországi és külföldi színházi bemutatók listája, a szakirodalmi és fordításjegyzék 
és az Örkény ihlette képzőművészeti alkotások mellett, a honlapról készült angol 
nyelvű összefoglalás, néhány egyperces novella angol szövege, pályázati felhívás és 
számos más érdekesség is megtalálható a honlapon, melynek arculatát az Örkény 
István lakásában készült fotók ihlették. 

Gratulálunk! 
Hiller István oktatási és kulturális miniszter a Magyar Köztársaság elnöke megbízásából 
március 15. alkalmából, kimagasló színvonalú munkája elismeréseként, átadta Monok István
nak, az Országos Széchényi Könyvtár főigazgatójának a Magyar Köztársasági Érdemrend 
tisztikeresztje kitüntetést. 

Magyar Köztársasági Érdemrend lovagkeresztje kitüntetésben részesült Szabó 
Zsoltné, a Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Kar Könyvtárának főigazga
tója. 

A Magyar Köztársasági Arany Érdemkereszt kitüntetést kapta Baloghné Ábrányi 
Hedvig, a Magyar Numizmatikai Társaság irodavezetője, könyvtárvezető. 

A Magyar Köztársasági Ezüst Érdemkeresztjével tüntették ki Pobori Ágnest, a 
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Észak-pesti Régiójának igazgatóját és Weszelitsné 
dr. Lakos Katalint, a Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézet könyvtárvezetőjét. 

Acsné Varga Mónikának, a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Budafoki Könyvtára 
vezetőjének ugyancsak március 15-én adták át a budafoki önkormányzat ünnepi 
képviselő-testületi ülésén a Kultúra 22 díjat. 

Horváth József, a Kisfaludy Károly Megyei Könyvtár igazgatója az ELTE Böl
csészettudományi Karán sikeresen védte meg Győr lakóinak mindennapi élete a vég
rendeletek tükrében (17. század) című PhD-disszertációját, amit a bíráló bizottság a 
summa cum laude fokozattal minősített. 

Mindannyiuknak szívből gratulálunk, és további sikereket kívánunk! 
v ) 
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Pályázati felhívás 
„Az év fiatal könyvtárosa-díj" elnyerésére 

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete 
(MKE), valamint az Informatikai és Könyv
tári Szövetség (IKSZ) a fiatal könyvtáro
sok számára ismét meghirdeti Az év fiatal 
könyvtárosa-díj elnyerésére irányuló pá
lyázatát. Díjazott az a fiatal könyvtáros 
lehet, akit az IKSZ, az MKE szervezetei, 
szervezeti egységei vagy a munkáltató 
könyvtár a szervezetek honlapjáról letölt
hető jelölési űrlap útján a díjra jelöl. A 
jelölés elfogadását a jelölési űrlapon törté
nő aláírás igazolja. 

A pályázás formai feltételei: 
• A jelölt a jelölési határidő napján 

(május 31.) nem lehet idősebb 35 évesnél. 
• A jelöltnek legalább 3 év könyvtári 

munkakörben töltött munkaviszonnyal kell 
rendelkeznie. 

• A jelöltnek a jelölés idejében könyv
táros munkakörben foglalkoztatottnak kell 
lennie. 

• Nem jelölhető a díjra az, aki tartós 
távolléten (gyes, gyed, fizetés nélküli szabad
ság vagy 6 hónapnál hosszabb idejű táppénz) 
van, illetve aki a díjra jelölésről nem tud, azt 
nem fogadja el. 

• Nem jelölhető a díjra az, aki a díjat az 
előző 4 év valamelyikében már elnyerte. 

A pályázónak saját választása alapján 
„A" esetben a szakterületének gyakorlatá
ból származó valamely téma írásbeli, még 
nem publikált kidolgozását (minimum 20, 
maximum 50 A/4-es oldal, 12-es betűnagy
ság, 1,5-es sortáv, Times New Román 
betűtípus - szakdolgozat nem nyújtható 
be!), „B" esetben egy projektbemutatót 
kell elkészítenie. Ennek műfaját maga 
határozza meg (pl.: diaporáma, hangjáték, 
film, riport stb.). Hordozója olyan legyen, 
ami szokványos eszközzel (magnó, lemez
játszó, számítógép) lejátszható. Időtartama 
nem lehet több 15 percnél. Bemutatásra ki
zárólag olyan projekt választható, melynek 
megvalósításában a jelölt önmaga is aktí

van részt vett. A bemutatóból ki kell de
rülnie a részvétel módjának, a projekt 
céljának, a megvalósult, illetve várható pro
jekteredményeknek. Az előző években nem 
nyertes pályamunkák az egyéb feltételek 
megfelelése esetén ismét benyújthatók. 

A pályamunkához a jelölési űrlapon 
és a két kötelező mellékleten (a pályázó 
szakmai életútja - publikációs listája; a 
megvalósulásnak teret adó intézmény / 
munkáltató/ bemutatása - a mellékletek 
műfaja szabadon választható.) kívül továb
bi mellékletek is csatolhatok. 

Beérkezési határidő: 2009. június 2. 
kedd 16 óra. 

Az elismerő cím odaítéléséről a kura
tórium a dokumentumok (pályamunka, 
kötelező és nem kötelező mellékletek)az 
alapító okiratban meghatározott szem
pontok szerinti értékelése után dönt. 

Az elismerés ünnepélyes átadására az 
MKE 41. Vándorgyűlés nyitó plenáris 
ülésén (Debrecen, 2009. július 9.) kerül sor. 
A címmel elismerő oklevél és pénzjutalom 
(100 e Ft), valamint egyéb szakmai támoga
tás jár 

A pályázat benyújtható személyesen 
(Országos Széchényi Könyvtár - MKE Tit
kárság irodája, 439-es szoba), postai úton 
(Magyar Könyvtárosok Egyesülete, 1827 
Budapest, Budavári Palota "F" épület), 
elektronikus úton mke@oszk.hu. A papír 
dokumentumokat egy eredeti és egy elekt
ronikus másolati példányban, a számítógé
pes dokumentumokat elektronikusan, az 
eleve egyéb adathordozóra készített vagy 
utólag kiírt dokumentumokat (hangkazet
ta, CD, DVD stb.) 5 azonos példányban 
kell leadni. Az iroda hétfőtől csütörtökig 
9-től 16 óráig, pénteken 9-től 14-óráig ér
hető el. A hiányosan benyújtott pályázato
kat tartalmi elbírálás nélkül elutasítjuk. 

Bakos Klára Dr. Fodor Péter 
elnök, MKE elnök, IKSZ 
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Orkény-honlap 
Az Örkény István életműve előtt tisztelgő honlap az Örkény család és az Országos Széchényi 
Könyvtár között létrejött megállapodás eredményeként készült 2009 tavaszán. 

A honlap közzéteszi Örkény István életművének számos részletét, és elérhető rajta 
keresztül a Magyar Elektroni-
Palatinus Kiadó által jegyzett , 
is. A Galériákban az író életút-
Pisti a vérzivatarban, a Kulcs-
tatóinak és későbbi magyar és 
színházi plakátokat, cikkeket, 
é r d e k e s s é g e k e t t e k i n t h e t n e k 
Széchényi Könyvtár, valamint 
és Intézet gyűjteményéből. A 
mi Múzeum jóvoltából Örkény 
tek és általa elmondott egyper-
szolgáltatásban, valamint - a 
Kiadónak köszönhetően - elér-
hangfelvétel is. Örkény István 

kus Könyvtárban publikált , a 
válogatott művek négy kötete 
ját, a Tóték, a Macskajáték, a 
keresők, a Vérrokonok ősbemu-
külföldi e lőadása inak fotóit , 
Örkény-kéziratokat és további 
meg a család és az Országos 
az Országos Színházi Múzeum 
Hungaroton és a Petőfi Irodai-
Istvánnal készült interjúrészle-
cesek is m e g h a l l g a t h a t ó k a 
Kossuth Kiadónak és a Mojzer 
hető több Mázsái Pállal készült 
műveinek bibliográfiája, a ma

gyarországi és külföldi színházi bemutatók listája, a szakirodalmi és fordításjegyzék 
és az Örkény ihlette képzőművészeti alkotások mellett, a honlapról készült angol 
nyelvű összefoglalás, néhány egyperces novella angol szövege, pályázati felhívás és 
számos más érdekesség is megtalálható a honlapon, melynek arculatát az Örkény 
István lakásában készült fotók ihlették. 

Gratulálunk! 
Hiller István oktatási és kulturális miniszter a Magyar Köztársaság elnöke megbízásából 
március 15. alkalmából, kimagasló színvonalú munkája elismeréseként, átadta Monok István
nak, az Országos Széchényi Könyvtár főigazgatójának a Magyar Köztársasági Érdemrend 
tisztikeresztje kitüntetést. 

Magyar Köztársasági Érdemrend lovagkeresztje kitüntetésben részesült Szabó 
Zsoltné, a Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Kar Könyvtárának főigazga
tója. 

A Magyar Köztársasági Arany Érdemkereszt kitüntetést kapta Baloghné Ábrányi 
Hedvig, a Magyar Numizmatikai Társaság irodavezetője, könyvtárvezető. 

A Magyar Köztársasági Ezüst Érdemkeresztjével tüntették ki Pobori Ágnest, a 
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Észak-pesti Régiójának igazgatóját és Weszelitsné 
dr. Lakos Katalint, a Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézet könyvtárvezetőjét. 

Acsné Varga Mónikának, a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Budafoki Könyvtára 
vezetőjének ugyancsak március 15-én adták át a budafoki önkormányzat ünnepi 
képviselő-testületi ülésén a Kultúra 22 díjat. 

Horváth József, a Kisfaludy Károly Megyei Könyvtár igazgatója az ELTE Böl
csészettudományi Karán sikeresen védte meg Győr lakóinak mindennapi élete a vég
rendeletek tükrében (17. század) című PhD-disszertációját, amit a bíráló bizottság a 
summa cum laude fokozattal minősített. 

Mindannyiuknak szívből gratulálunk, és további sikereket kívánunk! 
v ) 
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A mese útja, országos olvasóprogram 

A mese útja olyan országos olvasóvá nevelő program, melyhez önkéntes alapon csatlakoznak 
a gyermekek olvasásáért felelősséget érző szervezetek, intézmények. A cél az, hogy szakmai 
támogatást nyújtsunk mindazoknak, akik gyermekkel foglalkozva szövegértési nehézségekkel 
és az olvasókedv csökkenésével találkoznak. 

A mese útja tizenhárom „mesehónapon" át kanyarog, 2009 áprilisától 2010 áprilisáig. 
Minden hónap főszereplője más-más mesehős, így azután egymást követi a Vándorok hava, 
Boszorkány hava, Erdő hava, Királykisasszonyok hava, Sárkány hava, Óriások hava, Tündé
rek hava, Varázsló hava, A legkisebb fiú hava, Medvék hava, Manók hava, Ördögök hava, 
Operencia hava. 

Havonta más főszervező tartja a nyitórendezvényt és készíti el a honlapon megjelenítendő 
tartalmakat. Reményeink szerint az év során új meg új intézmények, közösségek kapcsolód
nak a programhoz, így a megvalósítás módszerei egyre gyarapodnak. A legfontosabb szem
pont, hogy minden módszer közelebb hozza a gyerekeket, fiatalokat az olvasás megszerette
téséhez. 

A honlap (www.meseutja.hu) révén tartjuk a kapcsolatot és osztjuk meg egymással az 
információkat. A honlap legfőbb célja, hogy létrejöjjön egy olyan megoldáscsomag, mely 
minden résztvevő számára elérhető és jól használható a mindennapi gyakorlatban. 

A gyerekek szövegértésére vonatkozó riasztó adatok egyre több szakembert foglalkoztat
nak. Számtalan cikk jelent meg a témában, sokféle kezdeményezés próbál javítani a helyze
ten. Ám A mese útjához hasonlóan nagyszabású, olvasásnépszerűsítő program még nem 
valósult meg Magyarországon. 

A tizenhárom hónapos program szeretné felhívni a figyelmet arra, hogy az olvasás az 
internet világában épp olyan fontos, mint bármikor korábban. Megfelelő olvasási készségek 
híján nem lehet továbbtanulni, érvényesülni. 

Számunkra az olvasás megszerettetéséhez vezető út A mese útja. A mesék révén a gyere
kek megismerkednek közös múltunk fontos részével, a magyar népmesék világával, melyek
nek üzenete ma is eleven. A mesék bölcsessége kortalan. Nem véletlen, hogy egyre több 
pszichológus, biblioterapeuta választja a mesét mint gyógyító erejű eszközt. A közös mese
hallgatás közösségteremtő erő. És nem csak a gyerekek számára. Bízunk benne, hogy A mese 
útja sok családot is elvezet intézményeinkbe, hiszen megigézheti a kamaszokat és a felnőtte
ket is. 

Szeretnénk, ha A mese útja elvezetne minden egyes ágyhoz, ahol egy gyerek aludni készül, 
és ismét divatba jönne az igazi, semmivel nem pótolható, hangosan felolvasott esti mese. 

Kiss Katalin 
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r 
Radnóti Miklós szegedi, egyetemi éveit bemutató 

kiállítás nyílt pénteken a Tisza-parti városban 
Az egyetemi könyvtár aulájában június 26-ig megtekinthető tárlat látogatói számos korabeli dokumen
tum, fotó, levél segítségével ismerhetik meg a száz esztendeje született költő életének azt az időszakát, 
amikor a Ferenc József Tudományegyetem bölcsészkaráii magyar-francia szakos tanári diplomát szerzett. 

A kiállítás anyagából kiderül, hogy az egyetemre még Glatter Béla néven beiratkozó hallgató az első 
félévben több mint heti hatvan előadást vett fel, mely közül később többet leadott, így végül tizenkilenc 
előadást hallgatott heti negyvennégy órában. 

A tárlat rendezői bemutatják Radnóti egykori szegedi professzorait, és külön kiállítás rész foglalkozik 
a költő és mentorai - Sík Sándor piarista tanár, irodalomtörténész, valamint a francia filológiát oktató 
Zolnai Béla - kapcsolatával. 

Radnóti szegedi évei alatt összesen nyolc albérletben lakott, az egyik tárlóban olvasható az a levél is, 
melyben a költő Pesten hagyott menyasszonyának, Gyarmati Fanninak számol be lakhatási körülménye
iről. 

Az érdeklődők megismerkedhetnek annak a sajtópernek a részleteivel, amely az 1931 tavaszán 
megjelent Újmódi pásztorok éneke című kötete miatt indult a költő ellen. Az ügyészség a kötetet 
elkobozta Radnótit pedig szemérem elleni vétség és vallás elleni kihágás miatt nyolc nap elzárásra ítélte. 

Az egyetemi könyvtár gyűjteményéből számos első kiadású dedikált Radnóti-kötet is szerepel a 
kiállításon, ahogy látható több a költőről készült érme és kisplasztika, valamint rengeteg fénykép is, 
többek között a művészről készült talán egyetlen mosolygós portré, Müller Miklós alkotása 

(Forrás: http://szegedma.hu) 
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A reptér mellé költöztetnék Prága balsorsú Nemzeti 

Könyvtárát 
A cseh szociáldemokraták huszárvágással oldanák meg a politikai viták miatt késleltetett prágai Nemzeti 
Könyvtár felépítését, amely a nemrég elhunyt, cseh származású sztárépítész, Jan Kaplicky első munkája 
lehetett volna hazájában. Dávid Rath, a közép-csehországi körzet elöljárója úgymond saját territóriumán: 
a prágai Ruzyne reptér közelében építtetné fel a lila-zöld pudingra emlékeztető épületet, az eredetileg 
tervezett helyszín, a Hradzsintól látótávolságban fekvő Letná-park helyett. Ezt Jiri Paroubek, a jelenleg 
ellenzéki szociáldemokrata párt vezére jelentette be egy televíziós vitaműsorban. 

Paroubek azt is hozzátette: tisztában vannak vele, hogy a nemzeti könyvtár számára városközponti 
elhelyezés lenne ideális, ahol kiszolgálhatná az egyetemi hallgatókat. Utóbbiak egy csoportja nemrég 
utcai demonstrációval hívta fel a figyelmet a könyvtár veszni tűnő ügyére. Jan Kaplicky, az 1968-ban 
Angliába emigrált építész és irodája, a Future Systems 2007 februárjában nemzetközi pályázaton nyerte 
el a megbízást az új nemzeti bibliotéka felépítésére, rendhagyó épülete mögül azonban hamar kifogyott 
a politikai támogatás. Az akkor ellenzéki jobboldal hevesen támadta a terveket; a kritikusokhoz csatla
kozott Václav Klaus államfő és némi hezitálás után Pavel Bém, Prága főpolgármestere is. A kormány 
végül 2008-ban további két évre elhalasztotta az építkezésről való döntést, financiális nehézségekre 
hivatkozva. 

Praoubek és Rath ötlete valószínűleg nem jelent alternatívát a könyvtár számára, mivel a helyszín 
megváltoztatásával a tervek alapvető átdolgozására lenne szükség. Ez Kaplicky halálával finoman szólva 
is megkérdőjelezhetővé vált - ráadásul az iroda és a szerzői jogok örökösévé vált Amanda Levete azóta 
elbocsátotta a könyvtár tervein dolgozó utolsó építészeket. 

(Forrás: www.hg.hu) 
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A mese útja, országos olvasóprogram 

A mese útja olyan országos olvasóvá nevelő program, melyhez önkéntes alapon csatlakoznak 
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Boszorkány hava, Erdő hava, Királykisasszonyok hava, Sárkány hava, Óriások hava, Tündé
rek hava, Varázsló hava, A legkisebb fiú hava, Medvék hava, Manók hava, Ördögök hava, 
Operencia hava. 

Havonta más főszervező tartja a nyitórendezvényt és készíti el a honlapon megjelenítendő 
tartalmakat. Reményeink szerint az év során új meg új intézmények, közösségek kapcsolód
nak a programhoz, így a megvalósítás módszerei egyre gyarapodnak. A legfontosabb szem
pont, hogy minden módszer közelebb hozza a gyerekeket, fiatalokat az olvasás megszerette
téséhez. 

A honlap (www.meseutja.hu) révén tartjuk a kapcsolatot és osztjuk meg egymással az 
információkat. A honlap legfőbb célja, hogy létrejöjjön egy olyan megoldáscsomag, mely 
minden résztvevő számára elérhető és jól használható a mindennapi gyakorlatban. 

A gyerekek szövegértésére vonatkozó riasztó adatok egyre több szakembert foglalkoztat
nak. Számtalan cikk jelent meg a témában, sokféle kezdeményezés próbál javítani a helyze
ten. Ám A mese útjához hasonlóan nagyszabású, olvasásnépszerűsítő program még nem 
valósult meg Magyarországon. 

A tizenhárom hónapos program szeretné felhívni a figyelmet arra, hogy az olvasás az 
internet világában épp olyan fontos, mint bármikor korábban. Megfelelő olvasási készségek 
híján nem lehet továbbtanulni, érvényesülni. 

Számunkra az olvasás megszerettetéséhez vezető út A mese útja. A mesék révén a gyere
kek megismerkednek közös múltunk fontos részével, a magyar népmesék világával, melyek
nek üzenete ma is eleven. A mesék bölcsessége kortalan. Nem véletlen, hogy egyre több 
pszichológus, biblioterapeuta választja a mesét mint gyógyító erejű eszközt. A közös mese
hallgatás közösségteremtő erő. És nem csak a gyerekek számára. Bízunk benne, hogy A mese 
útja sok családot is elvezet intézményeinkbe, hiszen megigézheti a kamaszokat és a felnőtte
ket is. 

Szeretnénk, ha A mese útja elvezetne minden egyes ágyhoz, ahol egy gyerek aludni készül, 
és ismét divatba jönne az igazi, semmivel nem pótolható, hangosan felolvasott esti mese. 

Kiss Katalin 
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iről. 

Az érdeklődők megismerkedhetnek annak a sajtópernek a részleteivel, amely az 1931 tavaszán 
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(Forrás: www.hg.hu) 
V ) 

Könyvtár i L e v e l e z ő / l a p • 2 0 0 9 . ápri l is • 41 

http://www.meseutja.hu
http://szegedma.hu
http://www.hg.hu


A KORTÁRS CSEHORSZÁG: BOHÉM BOHÉMIA 
Országos Széchényi Könyvtár 

Merítés a kortárs cseh irodalom gyöngyszemeiből 
(OSZK VII. emelet) 
Az Országos Széchényi Könyvtár kiállítása a világirodalom legjelentősebb cseh alkotóin 

kívül a fiatal írói nemzedék munkáiból is válogatást ad: Bohumil Hrabal, Milán Kundéra, 
Vladimír Páral művei mellett az évezred végi posztmodern irányzatok képviselőinek magyar 
nyelven olvasható könyvtermésén keresztül egészen napjaink pályakezdő, elsőkötetes cseh 
íróinak bemutatkozásáig. 

Szigorúan ellenőrzött Hrabal 
(Kiállítás Hrabal születésének 95. évfordulóján, OSZK V. emelet) 
Kurátor: Hana Hamplová, Tomás Mazal 
A Hrabal életének egyes állomásait - a gyerekkortól egészen idős koráig - végigkísérő 

tárlat nem csupán fotókkal illusztrálja a világhírű cseh író életét, hanem annak tárgyi világát 
is felvillantja. A fotók szerzői között neves fotográfusokkal találkozhatunk, de számos olyan 
kép is látható, melynek szerzője ismeretlen, kilétét homály fedi. 

Kafka Prágája 
(Kiállítás, OSZK VII. emelet) 
Varga László műveinek alaptémája a szorongás. Az alkalmazott grafika és gépgrafika 

mesterének művészetét mindenekelőtt Franz Kafka ösztönözte, akinek művei belső világával 
évtizedek óta termékeny párbeszédet folytat. 

Borbíró László fekete-fehér fotói 1974-75-ben készültek. Kafka belső világát ő a prágai 
környezet felől igyekszik megragadni, amit a '70-es évek nyomasztó ideológiája még érzék
letessé tett. 

I ) 

Tudta-e, hogy? 
A pókháló egy hihetetlenül erős anyag: a vastagságához viszonyítva jóval erősebb, mint az 
acél. Szakértők szerint egy ceruzavastagságú pókháló kötél meg tudna állítani egy Boeing 747 
óriásgépet repülés közben. 

A sakkban használt "Sakk-matt" kifejezés alapja a perzsa "Shah Mat", aminek jelentése: 
"a király halott". 

A számítástechnikai szlengben a hibák jelölésére használt "bug" (bogár) szó eredete 1945-
re nyúlik vissza. A Harvard egyetemen található számítógép meghibásodott, és a hibakeresés 
során egy. női dolgozó egy moly lepkét talált az áramkörök között, amit aztán eltávolított. 
Azóta, ha vacakol egy számítógép, azt mondják, hogy bogár (bug) van benne. 

A testen belül a fájdalom kb. 110 m/s sebességgel terjed. 
A Titanic katasztrófáját két kutya is túlélte. 
A Tyrranosaurus Rex legközelebbi ma is élő rokona: a csirke. 
A világ ivóvízkészletének egyharmada Kanadában található. 
A világ legnagyobb munkáltatója az indiai vasúttársaság, több mint egymillió alkalmazottal. 
Albert Einstein 6 éves korában kezdett beszélni. 
Az "&" írásjel egy időben az angol ABC része volt. 
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Új magyar regionális folyóirat 

A Szél - járás (honismeret-irodalom-képzőművészet-színház-zene) címében és tartalmában a 
Duna két oldalának, a Bécs-Pozsony-Győr-Komárom városok által meghatározható régiónak 
a bejárását jelenti. A tavaly decemberben megjelent első szám szigetközi és mátyusföldi költők 
verseit, Deák Ernő bécsi történész Lanzsér vára és Lanzsér mezőváros című tanulmányát, 
Kálóczy Katalin felvidéki útinaplóját Szepes-járás címmel, valamint Böröndi Lajos mosonma
gyaróvári költő, Gágyor Péter komáromi rendező, Görföl Jenő jókai helytörténész /a lap fő
szerkesztője/, Lacza Tihamér pozsonyi szerkesztő, Simon Attila balázsfai történész írásait, 
tanulmányait tartalmazza. 

Az új folyóiratot a mosonmagyaróvári Huszár Gál Városi Könyvtárban mutatták be az ol
vasóknak. 

Szép magyar térkép 2008 

2009. március 20-án hirdették ki a Szép magyar térkép 2008 és a Digitális magyar térkép 2008 
verseny eredményét. 

A térképkészítők és a kiadók 69 művet neveztek be. A szakemberekből és térképhasználók
ból álló zsűri 4 első, 2 második és 1 harmadik díjat ítélt oda. Ezeken kívül még 4 munka ré
szesült dicséretben. 

A beküldött pályaművekből rendezett kiállítás 2009. április 30-áig megtekinthető az Orszá
gos Széchényi Könyvtárban. 

Eseménynaptár 

Dátum Hely Rendezvény Rendező intézmény Információ 

IV. 23-26. Bp., Millenáris Park 16. Budapesti Nemzetközi 
Könyvfesztivál 

MKKE festival@mkke.hu 

V. 19. Bp. IKSZ-közgyulés IKSZ iksz@oszk.hu 
V. 19. Eger Egész életen át tartó tanulás Publika MKK http://www.ki.oszk.hu  

/publika 

V. 21. Széphalom Nincs más haza, csak az 
anyanyelv - konferencia 

II. Rákóczi Ferenc Megyei 
Könyvtár 

www.rfmk.hu 

V. 22-23. Miskolc Korszerű eljárások, korszerű 
könyvtárak 

II. Rákóczi Ferenc Megyei 
Könyvtár 

www.rfmk.hu 

V. 24-26. Csongrád Kárpát-medencei könyvtárosok 
találkozója 

IKSZ, Csemegi Károly 
Könyvtár és Inf. Közp. 

iksz@oszk.hu  
www.konyvtar. csongrad.hu 

V. 27. Bp., Bajor Gizi 
Színészmúzeum 

Adatbázis-építés, digitalizálás 
könyvtári és múzeumi 
környezetben 

Országos Színháztörténeti 
Múzeum és Intézet 

www.oszmi.hu 

VI. 20. országszerte Múzeumok éjszakája mke@oszk.hu 

VII. 9 -11 . Debrecen MKE Vándorgyűlés MKE mke@oszk.hu 

VII. 15-17. Eger MKE Helyismereti Szekció MKE Helyismereti Szekció tbela@vfmk.hu 

X. 5-12. országszerte Országos nagyi könyvtári napok IKSZ iksz@oszk.hu  
összefogás-honlap 

X. 11. országszerte Könyves vasárnap IKSZ, könyvtárak összefogás-honlap 

X. 12. Összefogás-zárókonferencia IKSZ összefogás-honlap 
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