
kérdés, hogy azonos szöveg esetén az új ki
adásba vajon hogyan kerülhettek a tévedések? 
A képek tekintetében is van egy-két apróság, 
amire a jövőben esetleg érdemes lenne jobban 
figyelni. Néhány helyen „szőrös" képek buk
kannak fel, aminek oka, hogy nem nyomdai 
minőségű képeket szerkesztettek be az adott 
helyre. A színes fotók között - az angol nyel
vű kiadásban - akad egy fekete-fehér is, ami 
nem található sem a magyar változatban, sem 
a képek jegyzékében. Összhatásában a 2008-
as kiadás csekély mértékben tér el mind a szö
veg, mind a képek tekintetében. Szerencsé
sebb lett volna, ha az elmúlt öt év változásai 
egy kissé markánsabban megmutatkoznak a 
könyvtárak bemutatásánál. 

Vitathatatlan érdemek. A kiadvány egyik 
legnagyobb érdeme, hogy történeti szempont
ból olyan információkat vonultat fel akár az 
egyetemet, akár a gyűjteményt illetően, me
lyek egykor az egyetemi szemináriumokon 
hangzottak el. Az előadások többsége azonban 
ott is szinte csak a könyvgyűjtemény múltjára 
terjedt ki, a mögötte álló intézmény részlete
sebb tanulmányozására már akkor sem jutott 
elegendő idő. Az érdeklődők számára egy-egy 
képzőhely mélyebb megismeréséhez kiváló ki
indulási alapot biztosíthat a jelen összeállítás. 
Az egyes könyvtárak és egyetemek történetén 
túl a könyvnek egy másik olvasata is létezik. 
A kíváncsi olvasó felfedezheti, hogy az egyes 
tudományterületek gyűjteményei hogyan ván
doroltak városról városra, hogy az egyházi és 
a világi oktatás hogyan találta meg helyét az 
éppen aktuális oktatáspolitikában, és azt is, 
milyen irányvonalak jellemzik a mai kor kép
zési rendszerét a felsőoktatásban. 

A könyvből a hazánkban használt integrált 
rendszerekről is átfogó képet kaphatunk, me
lyeknek szinte teljes palettája előfordul az 
ország legnagyobb gyűjteményeiben. A leírá
sokból az is kitűnik, hogy az egyes oktatási 
intézmények és könyvtáraik hogyan viszonyul
nak a felhasználói igényekhez, hogy mely érté
kek mentén tervezik jövőbeni fejlesztéseiket. 
Manapság a tudományok dinamikus fejlődése 
miatt, a szakirodalom szinte feldolgoz-hatatlan 
tengerében, a gyűjteményekre egyre nagyobb 
teher hárul, így talán még inkább érvényes Eöt
vös megállapítása: „a derék kora követelmé
nyeinek tesz eleget, a derekabb a jövőnek is le

rakja alapját." A legtöbb helyen, úgy tűnik, a 
múlt és a jövő közti egyik erős kapcsolatot a di
gitalizálás jelentheti, hiszen a legfőbb cél 
a megőrzött és feltárt dokumentumok minél 
hatékonyabb szolgáltatása. Ennek egyik fontos 
összetevője a könyvtárak közti együttműködést 
támogató kommunikációs eszközök fejlesztése 
lehet, ami a sorozatos integrációk következté
ben egyben kényszerhelyzet is. 

Reméljük, hogy a következő kiadványban a 
történeti érdekességek mellett az utolsó évti
zed eseményei is hangsúlyosabb szerepet 
kapnak, valamint az egyes intézmények, gyűj
temények távlati terveiről is bővebben olvas
hatunk. • 

Egyetemi könyvtárak Magyarországon 2008. Szerk.: 
Szögi László. Budapest, Egyetemi Könyvtárigazgatók 
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Levélféle a hajdúnánási könyvtár 
kiadványsorozatáról 

Bényei Miklós 

Kedves Kolleginák és Kollégák! 
Ha olykor - szerencsére elég gyakran - meg

adatik a tisztesség, hogy egyetemi vagy főisko
lai hallgatóknak helyismereti stúdiumot tart
hatok, pozitív példaként szoktam hivatkozni 
a hajdúnánási Móricz Pál Városi Könyvtárra. 
Követhető példaként arra, hogy ügyszeretettel, 
hozzáértéssel, lelkesedéssel és mindenekelőtt a 
lokálpatrióta érzéstől fűtve viszonylag rövid idő 
alatt és aránylag csekély anyagi befektetéssel 
igen szép eredmények érhetők el. 

A hajdúsági kisvárosban a meglehetősen 
szerény előzmények után a hetvenes évek ele
jén vett nagyobb lendületet a helyismereti 
tevékenység. Lényegében akkor, amikor a 
Könyvtártudományi és Módszertani Központ 
kezdeményezésére és metodikai irányításával 
központilag szorgalmazni kezdték, hogy a me
gyei könyvtárak mellett, velük szorosan 
együttműködve - az akkori nómenklatúra sze-
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rint - a „B" típusú közművelődési könyvtárak
ban, tehát a járási és a városi gyűjteményekben 
is szervezzék meg a helyismereti szolgáltatást. 
A hajdúnánási kollégák rögtön felismerték e 
szolgáltatási ág jelentőségét, hasznát, és az évek, 
évtizedek során körültekintő és leleményes 
gyarapító munkával gazdag lokális állományt 
építettek ki, a dokumentumokat gondosan 
feltárták, külön helyismereti kutatószobát ala
kítottak ki, és egyre szélesebb körben, tartal
milag és színvonalban mindinkább differenci
álódó információkat közvetítenek. 

Elég korán vállalkoztak helytörténeti-helyis
mereti kiadványok közzétételére (egyszer talán 
ezek méltatására is sor kerülhet). Majd a város 
táguló kulturális légkörében, az ezredfordulón 
egy igen bátor kísérletbe fogtak. Az államalapí
tás millecentenáriuma alkalmával 2001-ben ösz-
szeállították a Hajdúnánási almanach 2000. 
Helytörténeti olvasókönyv és adattár című vas
kos, több mint négyszázhetven oldalas kötetet. 
Kiadóként a helység izmosodó művelődési kö
zössége, a Hajdúnánási Szellemi Műhely és a 
finanszírozó városi önkormányzat szerepelt, 
a szerkesztést a városi könyvtár munkatársa, Ri
gó Tamásné végezte. A legfontosabb gondolatot 
azonban Éles András polgármester fogalmazta 
meg: ez a könyv „sok Hajdúnánást szerető lel
kes patrióta közös produktuma". Mindegyik 
közreműködőt az értékmentés nemes szándéka 
vezérelte, és mindenki önkéntes munkával já
rult hozzá az érthető sikerhez. 

A kedvező helyi fogadtatás arra sarkallta a 
könyvtár munkatársait, személy szerint Rigó 
Tamásnét, valamint a kiadó Hajdúnánási Szel
lemi Műhely tagjait, hogy folytassák, amit 
elkezdtek. A következő esztendőben némi kon
cepciómódosítással úgy döntöttek, hogy a 
meghatározó profilt, az olvasókönyv jelleget 
megtartva és a hajdani népi művelődésben 
rendkívül fontos szerepet játszó kiadványtí
pushoz visszanyúlva ezután kalendáriumként 
bocsátják közre a kötetet. Először 2002 végén 
látott napvilágot a Nánási kalendárium és 
helytörténeti olvasókönyv 2003 címet viselő 
összeállítás. Azóta minden évben megjelenik 
(az eddigi utolsó kötet 2008 késő őszén), és 
minden évben Rigó Tamásné szerkesztésében 
(aki közben, nemrég, az intézmény igazgatója 
lett); terjedelme tizenöt és huszonöt (olykor 
harminc) nyomdai ív között váltakozik, tehát 

összességében tekintélyes információhalmaz 
tárul az érdeklődő elé. Eleinte csak a Hajdúná
nási Szellemi Műhelyt tüntették fel kiadóként, 
ám újabban mellette a tényleges információs 
bázist, a könyvtárt is; a kötetek anyaga ugyan
is döntő mértékben a helyismereti gyűjte
ményre épül. Csakis elismerés illeti a városi 
önkormányzatot, amely kitartóan támogatta a 
vállalkozást, biztosította a folyamatosság 
pénzügyi feltételeit. Közben azért más szpon
zorokat is sikerült megnyerni az ügynek. Az 
előállítást szintén helyben végzik, a Béke Me
zőgazdasági Szövetkezet nyomdájában. 

A sorozatnak eddig nyolc kötete jelent meg. 
Ez az örvendetes tény már önmagában is megér
demli a szakma figyelmét. Azt ugyan nem me
rem állítani, hogy egyedülálló teljesítmény, de 
az nagyon is valószínű, hogy kevés hasonlót tu
dunk felmutatni a hazai könyvtári életben. 
A kalendárium-műfaj telitalálat. Lehetőséget kí
nál egyrészt arra, hogy a jelen eseményeiről, 
adatairól és a múlt történéseiről egyaránt tájé
koztassák olvasóikat, másrészt arra, hogy külön
féle írásokat (helytörténeti tanulmány, életrajz, 
ismeretterjesztő cikk, publicisztika, vers, novel
la, folklorisztikai gyűjtés, anekdota, visszaem
lékezés stb.) közöljenek egymás mellett. Va
lamennyi kötetet a naptári rész vezeti be, az 
esedékes országos és helyi évfordulók megneve
zésével, nemegyszer versekkel kiegészítve. Fo
lyamatosan lajstromozzák az újonnan hozott 
helyi rendeleteket. A sorozatban rengeteg kép 
(főként régi fotók reprodukciói) található, köz
tük feltűnően magas hányadban családok, ma
gánszemélyek féltve őrzött házi archívumából. 
A grafikák száma jóval kevesebb, de igényes al
kotásokról van szó (példaként kiemelhetők az 
egykori nánási tanár, Szilágyi Imre rajzai), és 
a lokális vonatkozások miatt különösen érdeke
sek. A kiadvány körül helyi és elszármazott 
helytörténeti kutatókból, pedagógusokból, hiva
talnokokból, mezőgazdasági és ipari dolgozók
ból stb. stabil szerzői gárda verbuválódott, és 
részvételüket tartósan az önkéntesség jellemzi. 

A szerkesztő következetesen ragaszkodik az 
eredeti célkitűzéshez: a közlemények nagy több
sége helytörténeti témával foglalkozik. A friss, 
kifejezetten a kiadvány számára készített tanul
mányokkal, memoárokkal stb. együtt készséggel 
helyt adnak a korábban, akár száz-százötven év
vel ezelőtt publikált, ma már alig-alig hozzáfér-
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kérdés, hogy azonos szöveg esetén az új ki
adásba vajon hogyan kerülhettek a tévedések? 
A képek tekintetében is van egy-két apróság, 
amire a jövőben esetleg érdemes lenne jobban 
figyelni. Néhány helyen „szőrös" képek buk
kannak fel, aminek oka, hogy nem nyomdai 
minőségű képeket szerkesztettek be az adott 
helyre. A színes fotók között - az angol nyel
vű kiadásban - akad egy fekete-fehér is, ami 
nem található sem a magyar változatban, sem 
a képek jegyzékében. Összhatásában a 2008-
as kiadás csekély mértékben tér el mind a szö
veg, mind a képek tekintetében. Szerencsé
sebb lett volna, ha az elmúlt öt év változásai 
egy kissé markánsabban megmutatkoznak a 
könyvtárak bemutatásánál. 

Vitathatatlan érdemek. A kiadvány egyik 
legnagyobb érdeme, hogy történeti szempont
ból olyan információkat vonultat fel akár az 
egyetemet, akár a gyűjteményt illetően, me
lyek egykor az egyetemi szemináriumokon 
hangzottak el. Az előadások többsége azonban 
ott is szinte csak a könyvgyűjtemény múltjára 
terjedt ki, a mögötte álló intézmény részlete
sebb tanulmányozására már akkor sem jutott 
elegendő idő. Az érdeklődők számára egy-egy 
képzőhely mélyebb megismeréséhez kiváló ki
indulási alapot biztosíthat a jelen összeállítás. 
Az egyes könyvtárak és egyetemek történetén 
túl a könyvnek egy másik olvasata is létezik. 
A kíváncsi olvasó felfedezheti, hogy az egyes 
tudományterületek gyűjteményei hogyan ván
doroltak városról városra, hogy az egyházi és 
a világi oktatás hogyan találta meg helyét az 
éppen aktuális oktatáspolitikában, és azt is, 
milyen irányvonalak jellemzik a mai kor kép
zési rendszerét a felsőoktatásban. 

A könyvből a hazánkban használt integrált 
rendszerekről is átfogó képet kaphatunk, me
lyeknek szinte teljes palettája előfordul az 
ország legnagyobb gyűjteményeiben. A leírá
sokból az is kitűnik, hogy az egyes oktatási 
intézmények és könyvtáraik hogyan viszonyul
nak a felhasználói igényekhez, hogy mely érté
kek mentén tervezik jövőbeni fejlesztéseiket. 
Manapság a tudományok dinamikus fejlődése 
miatt, a szakirodalom szinte feldolgoz-hatatlan 
tengerében, a gyűjteményekre egyre nagyobb 
teher hárul, így talán még inkább érvényes Eöt
vös megállapítása: „a derék kora követelmé
nyeinek tesz eleget, a derekabb a jövőnek is le

rakja alapját." A legtöbb helyen, úgy tűnik, a 
múlt és a jövő közti egyik erős kapcsolatot a di
gitalizálás jelentheti, hiszen a legfőbb cél 
a megőrzött és feltárt dokumentumok minél 
hatékonyabb szolgáltatása. Ennek egyik fontos 
összetevője a könyvtárak közti együttműködést 
támogató kommunikációs eszközök fejlesztése 
lehet, ami a sorozatos integrációk következté
ben egyben kényszerhelyzet is. 

Reméljük, hogy a következő kiadványban a 
történeti érdekességek mellett az utolsó évti
zed eseményei is hangsúlyosabb szerepet 
kapnak, valamint az egyes intézmények, gyűj
temények távlati terveiről is bővebben olvas
hatunk. • 

Egyetemi könyvtárak Magyarországon 2008. Szerk.: 
Szögi László. Budapest, Egyetemi Könyvtárigazgatók 
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Levélféle a hajdúnánási könyvtár 
kiadványsorozatáról 

Bényei Miklós 

Kedves Kolleginák és Kollégák! 
Ha olykor - szerencsére elég gyakran - meg

adatik a tisztesség, hogy egyetemi vagy főisko
lai hallgatóknak helyismereti stúdiumot tart
hatok, pozitív példaként szoktam hivatkozni 
a hajdúnánási Móricz Pál Városi Könyvtárra. 
Követhető példaként arra, hogy ügyszeretettel, 
hozzáértéssel, lelkesedéssel és mindenekelőtt a 
lokálpatrióta érzéstől fűtve viszonylag rövid idő 
alatt és aránylag csekély anyagi befektetéssel 
igen szép eredmények érhetők el. 

A hajdúsági kisvárosban a meglehetősen 
szerény előzmények után a hetvenes évek ele
jén vett nagyobb lendületet a helyismereti 
tevékenység. Lényegében akkor, amikor a 
Könyvtártudományi és Módszertani Központ 
kezdeményezésére és metodikai irányításával 
központilag szorgalmazni kezdték, hogy a me
gyei könyvtárak mellett, velük szorosan 
együttműködve - az akkori nómenklatúra sze-
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rint - a „B" típusú közművelődési könyvtárak
ban, tehát a járási és a városi gyűjteményekben 
is szervezzék meg a helyismereti szolgáltatást. 
A hajdúnánási kollégák rögtön felismerték e 
szolgáltatási ág jelentőségét, hasznát, és az évek, 
évtizedek során körültekintő és leleményes 
gyarapító munkával gazdag lokális állományt 
építettek ki, a dokumentumokat gondosan 
feltárták, külön helyismereti kutatószobát ala
kítottak ki, és egyre szélesebb körben, tartal
milag és színvonalban mindinkább differenci
álódó információkat közvetítenek. 

Elég korán vállalkoztak helytörténeti-helyis
mereti kiadványok közzétételére (egyszer talán 
ezek méltatására is sor kerülhet). Majd a város 
táguló kulturális légkörében, az ezredfordulón 
egy igen bátor kísérletbe fogtak. Az államalapí
tás millecentenáriuma alkalmával 2001-ben ösz-
szeállították a Hajdúnánási almanach 2000. 
Helytörténeti olvasókönyv és adattár című vas
kos, több mint négyszázhetven oldalas kötetet. 
Kiadóként a helység izmosodó művelődési kö
zössége, a Hajdúnánási Szellemi Műhely és a 
finanszírozó városi önkormányzat szerepelt, 
a szerkesztést a városi könyvtár munkatársa, Ri
gó Tamásné végezte. A legfontosabb gondolatot 
azonban Éles András polgármester fogalmazta 
meg: ez a könyv „sok Hajdúnánást szerető lel
kes patrióta közös produktuma". Mindegyik 
közreműködőt az értékmentés nemes szándéka 
vezérelte, és mindenki önkéntes munkával já
rult hozzá az érthető sikerhez. 

A kedvező helyi fogadtatás arra sarkallta a 
könyvtár munkatársait, személy szerint Rigó 
Tamásnét, valamint a kiadó Hajdúnánási Szel
lemi Műhely tagjait, hogy folytassák, amit 
elkezdtek. A következő esztendőben némi kon
cepciómódosítással úgy döntöttek, hogy a 
meghatározó profilt, az olvasókönyv jelleget 
megtartva és a hajdani népi művelődésben 
rendkívül fontos szerepet játszó kiadványtí
pushoz visszanyúlva ezután kalendáriumként 
bocsátják közre a kötetet. Először 2002 végén 
látott napvilágot a Nánási kalendárium és 
helytörténeti olvasókönyv 2003 címet viselő 
összeállítás. Azóta minden évben megjelenik 
(az eddigi utolsó kötet 2008 késő őszén), és 
minden évben Rigó Tamásné szerkesztésében 
(aki közben, nemrég, az intézmény igazgatója 
lett); terjedelme tizenöt és huszonöt (olykor 
harminc) nyomdai ív között váltakozik, tehát 

összességében tekintélyes információhalmaz 
tárul az érdeklődő elé. Eleinte csak a Hajdúná
nási Szellemi Műhelyt tüntették fel kiadóként, 
ám újabban mellette a tényleges információs 
bázist, a könyvtárt is; a kötetek anyaga ugyan
is döntő mértékben a helyismereti gyűjte
ményre épül. Csakis elismerés illeti a városi 
önkormányzatot, amely kitartóan támogatta a 
vállalkozást, biztosította a folyamatosság 
pénzügyi feltételeit. Közben azért más szpon
zorokat is sikerült megnyerni az ügynek. Az 
előállítást szintén helyben végzik, a Béke Me
zőgazdasági Szövetkezet nyomdájában. 

A sorozatnak eddig nyolc kötete jelent meg. 
Ez az örvendetes tény már önmagában is megér
demli a szakma figyelmét. Azt ugyan nem me
rem állítani, hogy egyedülálló teljesítmény, de 
az nagyon is valószínű, hogy kevés hasonlót tu
dunk felmutatni a hazai könyvtári életben. 
A kalendárium-műfaj telitalálat. Lehetőséget kí
nál egyrészt arra, hogy a jelen eseményeiről, 
adatairól és a múlt történéseiről egyaránt tájé
koztassák olvasóikat, másrészt arra, hogy külön
féle írásokat (helytörténeti tanulmány, életrajz, 
ismeretterjesztő cikk, publicisztika, vers, novel
la, folklorisztikai gyűjtés, anekdota, visszaem
lékezés stb.) közöljenek egymás mellett. Va
lamennyi kötetet a naptári rész vezeti be, az 
esedékes országos és helyi évfordulók megneve
zésével, nemegyszer versekkel kiegészítve. Fo
lyamatosan lajstromozzák az újonnan hozott 
helyi rendeleteket. A sorozatban rengeteg kép 
(főként régi fotók reprodukciói) található, köz
tük feltűnően magas hányadban családok, ma
gánszemélyek féltve őrzött házi archívumából. 
A grafikák száma jóval kevesebb, de igényes al
kotásokról van szó (példaként kiemelhetők az 
egykori nánási tanár, Szilágyi Imre rajzai), és 
a lokális vonatkozások miatt különösen érdeke
sek. A kiadvány körül helyi és elszármazott 
helytörténeti kutatókból, pedagógusokból, hiva
talnokokból, mezőgazdasági és ipari dolgozók
ból stb. stabil szerzői gárda verbuválódott, és 
részvételüket tartósan az önkéntesség jellemzi. 

A szerkesztő következetesen ragaszkodik az 
eredeti célkitűzéshez: a közlemények nagy több
sége helytörténeti témával foglalkozik. A friss, 
kifejezetten a kiadvány számára készített tanul
mányokkal, memoárokkal stb. együtt készséggel 
helyt adnak a korábban, akár száz-százötven év
vel ezelőtt publikált, ma már alig-alig hozzáfér-
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hető írásoknak is, mint ahogy a régi, kiadatlan 
kéziratos dokumentumokból szintén jó érzékkel 
válogatnak. Dicséretes vonás, hogy ideológiai
politikai elfogultság nélkül közelednek a múlt és 
a közelmúlt tényeihez, szerzőihez. Az olvasó
könyvből feltárul előttünk Hajdúnánás története; 
igaz, nem rendszeresen, összefüggéseiben (azaz 
nem szintézisszerűen), ám hatásos és vonzó mo
zaikképekben igen. A település agrárjellegéből 
fakadóan leginkább a földművelésről és a pász-
torkodásról, aztán a vásárokról olvashatunk, de 
az összeállító és a szerzők nagy figyelmet szen
telnek a helyi ipar hagyományainak (például a 
sajátos szalmafeldolgozásnak). S természetesen 
kellő teret biztosítanak a kulturális élet (partiku
láris, elemi és általános iskolák, gimnázium, 
énekkari mozgalom, egyesületek, közművelő
dés, könyvtár) hajdani és mai fejleményeinek. 
Szükségszerű, hogy a tágabb környezettel is gyak
ran foglalkoznak, főként a hajdúk történetével, a 
Bocskai-szabadságharccal (amelynek pár eszten
deje ünnepeltük négyszázadik évfordulóját). 

Akár az egész sorozat mottójaként is idézhet
nénk Rigó Tamásné sorait a 2006-os kötet 
előszavából: „Most is - mint eddig mindig -
megpróbáltunk olyan írásokat összeválogatni, 
amelyek elsősorban múltunk értékeit mutatják 
meg, az elődök életmódját, szokásait, hétköz
napjait, olyan embereket, családokat, akik itt él
tek, lehet viseltek fontos hivatalt, de az is lehet, 
hogy csak egyszerű, dolgos, hétköznapi embe
rek voltak, akiket városszerte megbecsülés, 
tisztelet övezett." Természetesen - mint láttuk -
az „élet" fogalmát azért sokkal, de sokkal tá
gabban értelmezik, de az igazi mozgató motí
vum mégiscsak a személyi kötődés, az adott 
hely, a hajdúváros, a környék szeretete. 

Mi mást is kívánhataék befejezésül a hajdúná
nási kollégáknak: legyen erejük (kedvük van!) 
folytatni ezt a szép, értékmentő munkát, és élvez
zék továbbra is a városi önkormányzat megértő tá
mogatását. S kívánom, hogy más városi, netán 
községi könyvtáraknak is legyen módjuk hasonló 
teljesítménnyel a szakmai közeg elé lépni. • 

Hajdúnánási almanach 2000. Szerk.: Rigó Tamásné. 
Hajdúnánás: Városi Önkormányzat, 2001. 475 p.; 
Nánási kalendárium és helytörténeti olvasókönyv 
2003-2009. Szerk.: Rigó Tamásné. Hajdúnánás: 
Móricz Pál Városi Könyvtár és Helytörténeti 
Gyűjtemény 2002-2008. 

Az Országos Idegennyelvű Könyvtárban kis
nyomtatvány-kiállítás nyílt Joseph Haydn 
emlékére. 
A kiállítás 2009. június 19-éig tekinthető meg 
a könyvtár nyitvatartási idejében. 
Helyszín: Országos Idegennyelvű Könyvtár 
kiállítóterme, Budapest, V. Molnár utca 11. 
A könyvtár Haydn-évhez kapcsolódó pro
gramjairól a következő címen tájékozód
hatnak: http://www.oik.hu/meghivok/2009/  
/ 2 0 0 9 0 5 1 3 _ h a y d n / 2 0 0 9 0 0 5 1 3 _ h a y d n _ 
programs.htm 
További információ: zenemutar@oik.hu 

Haydn hétszer 
Többnyire csak a szakemberek előtt ismeretes, 
hogy a Joseph Haydnhoz kapcsolódó források 
világszerte legjelentősebb gyűjteményét az 
Országos Széchényi Könyvtár Zeneműtára őr
zi. A Haydn hétszer ebből a gazdag anyagból 
válogatva mutatja be Haydn személyiségét. 
A kiállítóteremben kizárólag eredeti doku
mentumokkal találkozik a látogató, amelyeket 
részletes szöveges magyarázatok „szólaltatnak 
meg" a kottát nem ismerő érdeklődők számára 
is. A Haydn hétszer fontos újdonsága emellett, 
hogy a nagyközönség most először tekintheti 
meg a zeneszerző korábban elveszettnek hitt, 
de egy tavalyi árverésen végül gyűjteményünk 
számára megvásárolt saját műjegyzékét, az 
úgynevezett Haydn-Verzeichnist. A kiállításon 
természetesen részletek szólalnak meg Haydn 
néhány fontos kompozíciójából, a Zeneműtár 
olvasótermében pedig a Haydn hétszer nyitva 
tartása alatt hét audiocsatornán a Haydn-élet
mű hét fontos műfajából válogatott művek 
hallgathatók folyamatosan. 

Helyszín: Országos Széchényi Könyvtár, Nemzeti Erek
lyetér - Budavári Palota ,JF' épület 

Nyitva tartás (megegyezik az OSZK nyitva tartásával): 
2009. május 15. és június 27. között: 

keddtó'l szombatig 10.00-20.00 
2009. június 30. és július 9. között: 

keddtől péntekig 10.00-17.00 
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"u d i o n r ó l a ! 

Helyismereti gyűjtemények 
régen és ma 

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete 
XVI. Országos Tanácskozása 

Eger, 2009. július 15-17. 

1. Az egyházi gyűjtemények szerepe a helyis
mereti munkában 
2. Egyetemi és főiskolai könyvtárak feladata a 
helyismereti munkában 
3. Bemutatkozik a Nemzeti Kulturális Örökség 
Elektronikus Oktatási Könyvtára 
4. A helyismeret digitális forrásai. A helyi la
pok mikrofilm-másolatainak digitalizálásáról 
5. Helyismereti munka Heves megye közgyűj
teményeiben, kiemelten a Bródy Sándor Megyei 
és Városi Könyvtárban 

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete Helyis
mereti Könyvtárosok Szervezete 16. Orszá
gos Tanácskozásának Az Év Könyvtára 2008 
kitüntető címet elnyert Bródy Sándor Megyei 
és Városi Könyvtár ad otthont. 

A rendszeresen minimum száz fő részvételé
vel megrendezett tanácskozások témakörei - az 
aktuális szakmai kérdéseken túl - mindig a ren
dező könyvtár szűkebb-tágabb környezete, a 
város, a megye egyedi sajátosságaihoz kapcso
lódnak. Eger kulturális légköre a 2009. évben 
azt indokolja, hogy rendezvényünk az egyházi, 
egyetemi és főiskolai közgyűjtemények, 
könyvtárak helyismereti gyűjtő, feltáró és szol
gáltató tevékenységére koncentráljon, elősegít
ve, hogy az így megismerhető lehetőségek kap
csán munkahelyükre visszatérve tagjaink saját 
környezetükben is felkutathassák és szolgálta

tásaikba kapcsolhassák az ezen intézménykör 
által nyújtani tudott információkat, dokumentu
mokat. 

Gyűjteményeink túlélésének záloga, hogy a 
helyre vonatkozó információkat - dokumen
tumbázisainkra építve - minél szélesebb fel
használói kört elérve közzé tudjuk tenni az 
interneten. Ezért múlhatatlanul szükségesnek 
tartjuk, hogy a helyismereti könyvtárosok meg
ismerkedhessenek olyan szolgáltatásokkal, me
lyek - a könyvtárakhoz hasonlóan - digitá
lis/digitalizált dokumentumokat tesznek közzé 
a világhálón. Az MTA Oktatási Innovációs 
Szakreferens Iroda által szerkesztett Nemzeti 
Kulturális Örökség Elektronikus Oktatási 
Könyvtára olyan szolgáltatásokat nyújt (pl. 
„Örökség-Kultúra" oktatási e-könyvtár), me
lyek egyrészt a szolgáltatás szervezésével, 
készítésével, másrészt az ott található elektroni
kus dokumentumok továbbszolgáltatásával pél
dát, mintát szolgáltathatnak a helyismereti 
könyvtárosoknak. 

E szolgáltatásokon túl a tanácskozáson sze
retnénk számba venni a további, a helyismereti 
munkában, tájékoztatásban használható elekt
ronikus, digitális forrásokat. Saját - középtá
von elvégzendő - feladataink között kiemelten 
szerepel az eddig mikrofilmen szolgáltatott he
lyi sajtó digitalizálása, digitális szolgáltatása. 
Az e területen tapasztalt előrelépések közvetí
tését szervezetünk fontos feladatának tartja. 

Tanácskozásunkon szeretnénk bemutatni 
azokat az eljárásokat, melyek abban segítenek, 
hogy ez a munka országosan azonos elveket, 
eljárásokat követve mehessen végbe, s így 
munkánk termékei egy országos szolgáltatás 
részét képezhessék. 

Végül - de nem utolsó sorban - szeretnénk 
tagságunkkal megismertetni a Heves megyei 
könyvtárosok helyismereti munkáját és a me
gye jelentősebb közgyűjteményeinek ezt kiegé
szítő feladatvállalásait. 

Takáts Béla 
az MKE HKSZ elnöke 

JELENTKEZÉSI LAP LETÖLTHETŐ: 

www.brody.iif.hu/hksz 
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