
ta; Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagó-
giai Szakmai, Szakszolgálati és Közmûvelõ-
dési Intézet, Miskolc; Ózdi Mûvelõdési 
Intézmények; Sátoraljaújhely Város Önkor-
mányzata – vagy azok könyvtárai milyen
programokat, foglalkozásokat szerveztek az
elmúlt idõszakban a saját intézményükben,
kistérségükben. Gazdag tapasztalatuk, gya-
korlatuk biztosítéka annak, hogy a pályázat
keretében vállalt feladatukat, melyre 76 174
611 forint támogatási összeg áll rendelke-
zésre, sikerrel fogják teljesíteni.

A konzorciumi tagok együttmûködõ part-
nereinek nagy számából, széles körébõl 
kitûnt, hogy ennek a pályázatnak a sike-
re korosztálytól, területi elhelyezkedés-
tõl, hátrányos helyzettõl függetlenül az 
egész megye lakosságára nézve hatással 
lehet. 

A megvalósítás másfél éve alatt többek
között a következõ feladatok állnak elõt-
tünk: megyei tudástár, megyei életrajzi
adatbázis, virtuális kiállítások létrehozása,
több mint 40 ezer rekord feldolgozása a
partnerkönyvtárakban és az együttmûködõ
középiskolák könyvtáraiban, online szol-
gáltatások bõvítése, elektronikus másolat-
szolgáltatás. Digitális és információkeresé-
si készségfejlesztõ program a felhasználók
számára helyben és a megye településein,
távoktatási tananyagok kidolgozása fel-
használók és könyvtárosok számára,
könyvtárosok továbbképzése a szolgálta-
tásfejlesztés, a minõségi szolgáltatások
biztosítása érdekében, online akadálymen-
tesítés – akadálymentes honlap, intraneten
keresztüli szakmai, módszertani segítség-
nyújtás a megye könyvtárosainak, irat-,
szabályzat-, alapdokumentum-minták elér-
hetõvé tétele, a fókuszcsoportokkal végzett
fejlesztõ munka öt éven keresztül, olvasás-
népszerûsítõ rendezvények, biblioterápiás
foglalkozások, pályázatok, vetélkedõk,
családi könyvtári látogatások, egyéb prog-
ramok. 

Így január elején, az új év kezdetén, ha
arról gondolkodunk, hogy mi vár ránk,
könyvtárosokra 2010-ben, nehéz lenne
megfogalmazni, de biztos, hogy a pályá-
zatnak köszönhetõen unatkozni nem fo-
gunk. ■
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Mûanyagfakanál és kockasajt 
valamint békekölcsön és fecske

2010. január 18-án a Magyar Kultúra Nap-
jához kapcsolódóan megnyílt Gyöngyös-
tarjánban A magyar nyomtatott szótárak
története címû kiállítás.

Kiss Gábor, a TINTA Könyvkiadó
igazgatója, az MTA Szótári Munkabizott-
ságának tagja a megnyitón rendhagyó 
tárlatvezetést tartott a szépszámú jelenlé-
võknek. Gárdonyit idézte, aki szerint szó-
kincsünk elemeivel úgy kell élnünk, mint
egy gyöngyfûzõ asszony, ki egy pillanat
alatt lát és választ, emeli ki az elõtte lévõ
gyöngyökbõl a legmegfelelõbbet. Majd
folytatta, hogy azért fontosak a szótára-
ink, mert ezek leltározzák és rögzítik sza-
vainkat akár nemzedékeket átívelõ 
módon, és rögzítik a szavak jelentésválto-
zását, ahogy az elmúlt évtizedben megfi-
gyelhettük pl. az egér szó esetében. 
A hallgatóságot elgondolkodtatta a feltett
kérdéssel, hogy logikus-e szerintük a ma-
gyar nyelv? Majd a válaszok sokfélesége
után megemlítette mûanyagfakanál és
kockasajt szavunkat, amelyek önmaguk-
ban hordozzák a logikátlanságot. A kiál-
lításon tíz tárlóban kísérhetik nyomon a
látogatók szótáraink történetét tematikus
csoportokban. A laikus szemlélõben rög-
tön megfogalmazódik a kérdés: Ennyi fé-
le szótárunk van? Még több szótárt kelle-
ne kiadnunk vágta rá a kérdésre a rögtön-
zött tárlatvezetõ. Az elsõ tárolóban 
helyezték el az elsõ magyar nyomtatott
szótárakat, köztük Pesti Gábor 1538-ból
való hatnyelvû fogalomköri szótárát. Egy
látogató csalódott, mikor megtudta, hogy
ez csak reprint kiadás, és nem a fennma-
radt 12 kötet valamelyike. A további táro-
lókban a magyar nyelv eredetét bemutató
etimológiai szótárak mellett megtalálha-
tók az értelmezõ szótárak éppúgy, mint a
szólás- és közmondásszótárak is.

A kiállítás három hétig, 2010. február
8-ig lesz nyitva. ■


