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Könyvtárostanárok 
a könyvfesztiválon 

*» Bacsó Ildikó  

Idén április 23. és 26. között immár tizenhato
dik alkalommal rendezték meg az irodalom- és 
könyvkedvelő közönség egyik legfontosabb 
eseményét, a Budapesti Nemzetközi Könyv
fesztivált. Ismét a Millenáris Park adott helyet 
a könyves szakma nemzetközileg is jegyzett 
eseményének, ami kiemelkedő szakmai ren
dezvény és egyúttal kulturális fórum is. 

A Könyvtáros Klub ebben az évben is több 
tucatnyi programmal várta a könyvek és a 
könyvtáros szakma iránt érdeklődőket. A gaz
dag programsorozat a szakma minden aktuális 
kérdését érintette. Kiemelt helyet kapott a di
gitalizálás témaköre, a korszerű információ
feldolgozás, a szolgáltatás, a web2-es alkal
mazások a könyvtári munkában. A résztvevők 
megismerkedhettek a könyvtári tájékoztatást 
segítő portálokkal (pl. nyelvtudor.hu, a 
Könyvtárellátó honlapja, az új fejlesztésű 
könyvtár.hu). Szerves része volt a programnak 
számos könyvbemutató, irodalmi, zenei, kul
túrtörténeti előadás is. 

A Könyvtáros Klub keretében mutatkozott be 
a Fővárosi Könyvtárostanárok Műhelye a Krea
tivitás és innováció az iskolai könyvtárakban cí
mű programjával, kapcsolódva a Magyar Könyv
tárosok Egyesülete nyitó konferenciájához. Hock 
Zsuzsanna könyvtárpedagógiai szakértő előadá
sában arról beszélt, hogy a kreativitás és az inno
váció kulcskompetenciák a könyvtárostanárok 
számára, hiszen az iskolai könyvtár az informá
ciók szolgáltatásán túl, sőt éppen a könyvtárban 
összegyűjtött ismeretek felhasználásával gondol
kodni, feladatot megoldani tanít. Ő maga is gon
dolkodásra késztette hallgatóit az előadás elején. 
„Mire jó a könyvtár az iskolában?" - kérdezte 
bevezetésként a könyvtárostanárokat, akik a 
sztereotip válaszok mellett - könyvet kölcsönöz, 
tájékoztat, anyagot gyűjt stb. - megfogalmazták 
a legfontosabbat: könyvtári ismereteket oktat, in
formációkat nyújt, de ennél még többet ad, mert 
szolgálja a rekreációt, egyben a lélek és az „ide 
lehet jönni tűért és cérnáéit is" helye. 

Ebből is kitűnik, hogy egy könyvtárostanár
nak mindig újabb és újabb feladatokat kell 
megoldania, amihez nélkülözhetetlen az ötle
tesség, az eredetiség, a rugalmasság. A sokszí
nű feladatot teljesítő iskolai könyvtár alappil
lére a kreativitás e három összetevője, amely 
akkor igazi, ha kitartással és koncentráló ké
pességgel párosul. Folyamatosan újabb és 
újabb kihívások újabb és újabb megoldásokra 
ösztönöznek minket. Talán azért vagyunk oly 
sokan kreatívak e könyvtártípusban is, mert ál
landóan ér minket a kreativitást fokozó 
stresszhatás. Egyre újabb ötleteket valósítunk 
meg a könyvtárfejlesztésért, a használókért. 
A könyvtárostanároknál alapvető képesség a 
folyamatos megújulás, az állandó fejlődés, az
az az innováció. Nem nagy lépésekkel, hanem 
kicsi részelemeken keresztül megvalósuló fej
lesztések sorával, kis lépésekben haladva tud
ja elérni az innovációt a könyvtárostanár. 
Állandó megújulásra van szüksége ehhez, to
vábbképzésekre, mint ez a mai...Tehát a két 
fogalom két alap-, avagy kulcskompetencia a 
szakmában. 

Hock Zsuzsanna előadása után Kovács Ma
rianna, a Körösi Csorna Sándor Altalános Is
kola és Gimnázium könyvtárostanára arról be
szélt, hogy egy ötlet miként valósulhat meg az 
iskolai könyvtárban. Kitért arra, miként kísér
te végig pályáját a folyamatos megújulás. El
mondta, hogyan hozták kollégáival létre 1982-
ben, egy induló iskolában, a semmiből azt a 
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működő könyvtárat, amelyet a mai napig ve
zet. Előadásának második részében bemutatta 
legújabban megvalósult tervét, hogyan fejlő
dött a könyvtárhasználati ismeretek tudatos, 
tervezett, egymásra épülő oktatása egy több 
fordulós iskolai könyvtárhasználati versennyé. 
Az iskola rangos eseményévé vált a két kor
csoportban rendezett verseny. A feladatok 
mindig egy-egy téma köré szerveződnek, ha
sonló jellegűek a két korcsoportban, de a NAT 
követelményeinek megfelelően bővül az isme
retanyag a magasabb évfolyamokon. A ver
senyre való felkészülés során megvalósul a 
projektalapú oktatás, a különböző tantárgyak 
integrációja. Egyértelműen megmutatkozik, 
hogy egy megvalósult ötlet hathat és megújít
hatja az iskolai élet különböző szintjeit is. Új 
módszerekkel gazdagította a könyvtárhaszná
lat oktatását, új lehetőségeket hozott az iskolai 
könyvtárba és új hagyományt teremtett az is
kolában. Kovács Marianna gyakorlati tanácsa
it haszonnal építheti be minden könyvtáros
tanár a napi munkájába. 

A Könyvtáros Klub szakmai fóruma közel 
kétezer könyvtárost mozgatott meg. Külön 
öröm volt tapasztalni, hogy nem csak a szak
ma szorosan vett képviselői kísérték figye
lemmel a könyvtárostanárok óráját, hanem 
a szakmán kívüliek és más könyvtártípusok
ban dolgozók is élvezettel, érdeklődve hallgat
ták a teltházas előadásokat. • 

Az Ev Gyermekkönyve 2008 

Az Év Gyermekkönyve-díjat az IBBY (Interna
tional Board on Books for Young People, Gyer
mekkönyvek Nemzetközi Tanácsa) Magyar Szek
ciója ítéli oda az előző év legjobb, legsikeresebb 
új magyar gyerekkönyveinek, illetve azoknak, 
akik kiemelkedőt nyújtottak a gyerekeknek szóló 
irodalom, illusztráció, könyvkiadás valamely 
részterületén. A díj célja a magyar gyerekiroda
lom kiemelkedő alkotóinak elismerése és elis
mertetése. 

Az idei könyvfesztiválon öten kapták meg ezt a 
kitüntető címet: Szijj Ferenc Zöldség Anna és a 
beszélő póniló című mesekönyvéért (Pozsonyi 

Pagony), Lackfi János Kövér Lajos aranykeze cí
mű regényéért (Noran), Pásztor Árpád Muzi című 
kötetének (Móra Kiadó) illusztrálásáért Békés 
Rozi, Timothée de Fombelle Ágrólszakadt Tóbiás 
című regényének műfordításáért Pacskovszky 
Zsolt, tovább életművének és munkásságának el
ismeréséül Mosonyi Aliz. 

Részletek az elhangzott méltatásokból 

Szijj Ferenc: Zöldség Anna és a beszélő póniló 
Ha az IBBY különdíjjal jutalmazná az év legzöl-

debb könyvét, a 2008-as „termésből" egyértelműen 
Szijj Ferenc Zöldség Anna és a beszélő póniló című 
kötete részesülne ebben a megtiszteltetésben. Hogy 
ez egy abszurd fölvetés? Oh, persze hogy az! Sár
garépa és Petrezselyem Anna királykisasszony -
röviden: Zöldség Anna - birodalmában, Kapor-
nyicában szinte minden abszurd egy kissé. 

Azt mondják, mi most épp nem Kapornyicában 
vagyunk? Nos, talán igazuk van. A Mammut bevá
sárlóközpont valóban közelebb van ide, mint a 
körömhidai óriás élménycentrum - de nem lehe
tünk messze Kapornyicától, ebben biztos vagyok. 

Hogy ne beszéljek zöldségeket? Na jó, ko
molyra fordítom a szót. Szijj Ferenc egyszer már 
megteremtett egy olyan világot (az is tele volt 
zöldséggel!), amelyben minden mesei elem a szo
kásostól eltérően működött. A Szuromberek ki
rályfit „szellemes, derűs »kétfedelű« történek
ként köszöntötték annakidején - de Zöldség Anna 
világa (már csak azért is, mert nem egy hosszú, 
hanem nyolc könnyebben befogadható kaland so
rán ismerheti meg az olvasó) egyértelműbben 
szólítja meg a gyerekeket, és biztonságosabb-ba
rátságosabb világnak tűnik. 

Tamás Zsuzsa 

Lackfi János: Kövér Lajos aranykeze 
A kortárs gyermekirodalom tele van furcsább

nál furcsább hősökkel. Immár nem feltétel a szép
ség, a daliás termet, de még a furfangos észjárás 
sem. Lackfi János hőse, Kövér Lajos méltó párja 
Frodónak, Bux Barnabás Boldizsárnak, Bruckner 
Szigfridnek, Fitzhuber Dongónak vagy épp 
Szuromberek királyfinak. Daliásnak épp őt sem 
nevezhetnénk, sőt - mondjuk ki nyíltan - Lajos 
kövér, méghozzá nagyon. Ahogy azt a szerzőtől 
megtudjuk: „Naponta legalább háromszor öt kiló 
kenyérkét, háromszor öt rudacska párizsit és há
romszor öt literke tejet pakolt be szépen a hasá-
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ba." De nem ezért szerethető mesehős. E regény 
legfontosabb tanulsága már az első fejezet végén 
elhangzik, és később is többször megismétlik a 
szereplők: „Lajos, neked aztán aranykezed van!" 

Hogy ez tanulságnak kevés lenne? Kétségtelen, 
a szerző nem úgy tanít, ahogy azt a fabulák írói 
tették. Regényének legfőbb erénye nem a didakti
kusság. Ehelyett igényes, szellemes nyelvhaszná
lat, beszélő nevek, nyelvi játékok és sok humor 
jellemzik a szöveget. 

De ne feledkezzünk el a cselekményről sem. 
Versengésekről, sportversenyekről, ősi titkokról 
és nyomozásról is olvashatunk, s bár vér nem fo
lyik, néhány rejtői pofon is elcsattan. És a regény 
végén megjelenik a szerelem is, bár Sellő Zsófia 
vízilabdázó és Kövér Lajos amatőr súlyemelő ro
mánca vélhetően egy következő történetben telje
sedik majd ki. 

Lackfi János nem először kapja meg az Év 
Gyerekkönyve-díjat, s ami korábban még nem 
fordult elő: ugyanaz a szerző két különböző 
műnemben írt könyvvel lett díjazott. 2004-ben 
verseskötetével, ezúttal pedig egy regénnyel érde
melte ki az elismerést. 

Gombos Péter 

Pásztor Árpád: Muzi - Békés Rozi illusztrációi 
Mindig nagy érdeklődéssel veszem kezembe 

Békés Rozi új illusztrált könyveit. Vajon mit is tud 
hozzátenni már kialakult stílusához, szemléletéhez 
egy olyan illusztrátor, akinek már kialakult, úgy
mond lezárt stílusa van? Megújulása nem látvá
nyos, de annál átgondoltabb és szakmailag meg
alapozottabb. Munkáira jellemző az érett rajztudás, 
nagyvonalú, vázlatszerű frissességgel vet papírra, 
amit még a nyomdai munkálatok sem tudnak tönk
retenni, izgalmas frissességük megmarad. Jó látni 
ezt a laza, de az illusztrátor szakmát teljes bizton
sággal művelő stílust. Az ember szinte kedvet kap 
folytatni illusztrációit. Művei már-már befejezet
lennek tűnnek, de ez csak látszat, mert itt minden 
pontosan a helyén van, se több, se kevesebb, ennyi 
pont elég, és ettől jók illusztrációi. 

Sárkány Győző 

Timothée de Fombelle: Ágrólszakadt Tóbiás, 
Pacskovszky Zsolt műfordítása 

Pacskovszky Zsoltnak több novellája jelent 
meg, az első a Fagy című a Holmi 1990. évi 12-es 
számában. Három önálló kötete a Záróra, az Intim 
és a Moribond. Hangjátékok, több filmforgató

könyv, szerkesztői munkák jellemzik írói mun
kásságát. 

Műfordításokkal már az 1990-es évek közepétől 
jelentkezik. A 2008. év fordításai: Boris Vian-no-
vellák, melyek a Blues egy fekete macskáért című 
kötetben jelentek meg a Cartaphilus Kiadónál. 

A díjat az Ágrólszakadt Tóbiás című gyermek
regény fordításáért kapja. 

„A regény főhőse másfél milliméter magas, ko
rához képest nem túl nagy. A fa lakói között él, 
akik ágakon és leveleken épített otthonukon túl 
nem ismernek más világot." S ezt a nagyon embe
ri világot beszédes nevekkel jellemzi a fordító: 
Borongó Bernát, Furkó Döme, Alsólombos, Csü
csöktáj, Csicsergő, Kis Fajáró, Zordon Odó. 

A könyv remek olvasmány, köszönhetően a 
fordítónak is, akinek saját honlapját is érdemes 
felkeresni. 

Kucska Zsuzsa 

Mosonyi Aliz életműve és munkássága 
Volt egyszer egy Mari nevű szekrény - így kezdő

dik a Szekrénymesék című, feledhetetlen kötet vala
mennyi története. És „van egyszer" egy Mosonyi 
Aliz nevű író, a Szekrénymesék és a Boltosmesék és 
még igen sokféle mesék mesélője, aki úgy szólt az 
olvasóhoz - gyerekhez és felnőtthöz egyaránt - , 
ahogyan előtte még senki. És az olvasók felütötték a 
fejüket és füleltek, és elkezdték keresni a könyveit, 
és azóta le sem teszik, hanem adják kézről kézre, 
apa a fiának és anya a lányának, sőt, talán a Mari 
nevű szekrények a boltosoknak és viszont. És ezt a 
máshoz nem hasonlítható hangot meghallották a 
színházak és bábszínházak is, és sorra kérik az írót, 
hogy dolgozzék nekik, mert az ő hangján akarják el
mondani nézőiknek nem csupán az eredeti Mosonyi 
Aliz-meséket, hanem a Varázsfuvolát, a Hamupipő
két, a Csipkerózsikát, de még az Illemtant is. 

Nemrégiben kerestem valamit egy web-áruház 
katalógus-oldalán, és ott, az online áruházban, 
ahol tudvalévőleg nem különböztetik meg a 
macskaeledelt a könyvtől és a kindertojást tojó, 
fröccsöntött húsvéti nyulat az írótól, hirtelen be
lebotlottam a „könyvterméklistába" - ahogyan a 
webvilágban az irodalmat nevezik - és ott ebbe a 
kifejezésbe: Márka: Mosonyi Aliz. És az első fel-
szisszenés után arra gondoltam: nem is rossz. Sőt. 
Mert Mosonyi Aliz valóban márka. A minőségé. 
A másokéhoz nem hasonlító derűé, a szelíd gro
teszké, mely rabul ejti az olvasót. 

Békés Pál 
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K ü l h o n b ó l j e l e n t j ü k 
Római vakáció(m) II. 

A Római Magyar Akadémia könyvtára 
- ahogyan a könyvtáros látja 

Balogh Mihály 

A Római Magyar Akadémia könyvtárának 
(közelmúltját a Könyvtári Levelező/lap előző 
számában az akadémia igazgatója, Kovács 
Péter segítségével ismerhették meg az olvasók. 
A könyvtár mai küldetéséről, szerepéről, fel
adatairól Ballá Orsolya könyvtárossal folyta
tom a beszélgetést. Kérem, kedves kollegina, 
mutassa be legalább nagy vonalakban ezt a 
gyűjteményt! 

esedékes átfogó leltározás kapcsán, eszerint az 
állomány most, 2009. február végén 15 ezer 
könyvet tartalmaz. Az egyéb dokumentumok
ról, így a folyóiratokról, kottákról, hangleme
zekről, videokazettákról egyelőre nincs meg
bízható pontosságú adatunk, de ezeknek az 
állományrészeknek a leltározására is sort kerí
tünk az idei év nyaráig. 

Gyűjteményünk „lelke" a közel kétezer kö
tetes kézikönyvtár, amelynek nagyobb része 
itt, az első emeleti, freskós mennyezetű olva
sóteremben, kisebb része pedig az én titká
ri/könyvtárosi dolgozószobámban található. 
Kézikönyvtárunk tulajdonképpen szabadpol
cos rendszerű, nagy üvegajtós szekrényekben 
tartjuk a könyveket, ezeket azonban a haszná-

Olasz restaurátortanulók 
a tanáruk segítségével kutatnak a könyvtárban 

A gyűjtőkörünket, mint ezt igazgató úr is em
lítette, szakmailag az intézmény jellege hatá
rozza meg: az alapot az olaszországi magyar és 
a magyarországi olasz kulturális, tudományos 
kapcsolatok világa jelenti. A humán szférán be
lül elsősorban az irodalom, a történelem, a ré
gészet és a művészettörténet tudományterületek 
egymásra vonatkozó szakirodalmát gyűjtjük, 
Magyarországról olaszul, illetve Olaszország
ról magyarul. 

A könyvtár állományának újabb, pontos föl
mérése ezekben a napokban zárult le az éppen 

lók szabadon kinyithatják. Kézikönyvtári állo
mányunknak mennyiségileg nagyjából a dup
lája a szépirodalom, a többi pedig tudományos 
szakmunka. A gyűjtemény zömét a három 
földszinti raktárhelyiségben tároljuk, numerus 
kurrens szerint. Könyveink mintegy kétharma
da magyar nyelvű, negyed része olasz, a többi 
leginkább angol, kevesebb a francia, német, 
spanyol, latin nyelvű munka. 

A dinamikusabb gyarapítás legfőbb akadá
lya a pénz, pontosabban a pénz szűkös volta. 
Az éves keretük 300 ezer forint. Ez ugyan a 
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