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A téma óriási anyagot foglal magában, gon-
doljuk el a nemzet iskoláinak, latiniskolák-
nak, anyaiskoláknak, valamint az akadémi-
áknak, gimnáziumoknak, népiskoláknak
igen nagy számát. Nagyon fontos körül-
ménynek tekinthetjük, hogy a bibliafordítók
iskolaalapítók is voltak, és a Biblia alapmû-
nek számított az oktatásban. Még a pártál-
lam pedagógiai vezetõsége is kénytelen volt
az oktatásba bevonni a spiritualitást. Példá-
nak tekinthetjük az alább kiemelt Melius Ju-
hász Péter, Károli Gáspár, Szenci Molnár
Albert, Komáromi Csipkés György, Balogh
Ferenc, Pákozdy László Márton munkás-
ságát.¹

Mielõtt a kiemeléseket megtennénk, ves-
sünk egy pillantást a XVI. századra és az azt
követõ idõszakra! Az evangéliumi hit – álta-
lában a protestáns szemlélet – jegyében 
Erdõs Károly professzor, bibliafordító a kö-
vetkezõket írja: „Vallásunk elsõ terjesztõi
éppúgy, mint egyházunk késõbbi vezetõi ál-
landóan elsõrendû szükségletnek tartották,
hogy a templom mellett iskola legyen, hi-
szen az iskola az egyház veteményes kertje.
Ahova a kálvini reformáció belépett, ott
mindenütt iskolák létesültek. Ezek a népis-
kolák fáklyái voltak az evangéliumi tudo-
mánynak és a nép értelmességének. A na-
gyobb helyeken magasabb fokú anyaiskolák,
fõiskolák állottak elõ, amelyeknek, mint a
népiskoláknak is, virágzásához hozzájárultak
a református zászlós urak és erdélyi fejedel-
mek. Nagy hírû iskoláink közül a reformáció
korából ered a debreceni (1538), a sárospata-
ki (1531), a pápai (1531), a nagyváradi
(1557), amely 1660-ban a debrecenibe ol-
vadt bele, a gyulafehérvári (1621), amelyet
1662-ben Nagyenyedre helyezett át I. Apaffy
Mihály erdélyi fejedelem. A XVI. század-
ban hazánkban 164 kisebb-nagyobb iskola
volt, amelyek közül 130 volt protestáns,
többnyire református vezetés alatt.”2

Itt megjegyezhetjük, hogy Trianon után
csonka Magyarországon 4 teológiai akadé-
mia, 7 tanítóképzõ intézet, 23 gimnázium,
13 polgári iskola – együttesen 47 tanintézet
– és több száz népiskola volt. Az elcsatolt
országrészben – összevontan – 2 teológia, 
2 tanítóképzõ, 4 felsõ kereskedelmi leány-
gimnázium, 7 gimnázium, 4 algimnázium –
együttesen 19 tanintézet – és több népiskola
mûködött. A szétszórtságban élõ magyar re-
formátusok körében elõbb egyházi keretben,
késõbb különbözõ megszervezett tanintéze-
tekben történt és folyik azóta is az oktatás
bibliás keresztyén szellemben, a hazaiak
több-kevesebb támogatásával.

A korábbi századok egyik pedagógiatör-
téneti eseményére vissza kell tekintenünk.
Nagy Sándor kutatásából tudjuk, hogy a
Debreceni Református Kollégiumnak 1740
után huszonkét partikulája volt, késõbb
ezeknek a száma növekedett, és behálózta az
egész országot.3

A régiek után a mai helyzetrõl is emlékez-
zünk meg! Az 1948-as államosítás után a
Magyarországi Református Egyháznak – írd
és mondd – 2 tanintézete maradt. Ez a hely-
zet a rendszerváltozás után megváltozott, a
tanintézetek száma – a reformáció korához
hasonlóan – növekedett. A legutóbbi össze-
sítés szerint 29 óvoda, 54 általános iskola, 
26 gimnázium, 5 szakiskola, 13 mûvészeti
iskola, 5 felsõfokú intézmény, együttesen
132 tanintézet, amihez 40 kollégium kap-
csolódik.4

A magyar református – protestáns – peda-
gógia történetérõl, a felhasznált bibliákról és
kiadványokról úgy szólunk, hogy egy szerény
arcképcsarnokot állítunk össze, amibõl meg-
állapítható, milyen bibliafordításokat és más
kiadványokat használtak a tanintézetekben.

Sylvester János (1504–1551) hazai tanul-
mányait a krakkói egyetemen folytatta. Ek-
kor így dedikált egy grammatica könyvet: 
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„Gyûjtsd a tudást, mert látod pusztul min-
den e földön, s csak a szellemi kincs élheti
túl a halált.” Az ottani tanulmánya nyomdai
szerkesztéssel és könyvkiadással folytató-
dott. Majd teljesült nagy vágya, és Witten-
bergbe ment 1529-ben, ahol elmélyítette a
három „szent nyelv” – a latin, a görög és 
a héber – ismeretét, közben Luther teológiá-
jával és Melanchton tudományával foglalko-
zott. Utóbbival oly személyes kapcsolat ala-
kult ki, hogy az õ ajánlásával érkezett
Nádasdy Tamás – késõbbi nádor – sárvári
udvarába 1534-ben. Itt rövid idõ alatt hatal-
mas munkát végzett. Lefordította – az erede-
ti görög alapján – és kiadta az Új Testamen-
tum magyar nyelven címû mûvét 1541-ben,
iskolát alapított, ahol tanított, és itt alkal-
mazta a kialakított magyar helyesírási rend-
szerét, közben tankönyvvé tette az 1539-ben
kiadott Grammatica Hungarolatina címû
mûvét. Diákjai olvasták a bibliafordítását,
megtanulták híressé lett költõi bevezetését.
Részletes értékelés nélkül is elgondolható,
hogy bibliájával és Komjáthy Benedektõl a
páli levelek (Krakkó, 1533), Pesti Mizsér
Gábortól az újszövetség (Bécs, 1536) fordí-
tásával együtt ismertette meg növendékeit,
majd pedig a bécsi professzorsága – 1543-
tól – éveiben az ottani bibliai szellemben ta-
nította õket.5

Melius Juhász Péter (1536–1572) refor-
mátor, bibliafordító hazai tanulmányai után
Szegedi Kis István tanítványaként került
Wittembergbe 1556-ban, ahol Károli Gás-
párral együtt készült az Istentõl rendelt nagy
munkájára. Magiszteri fokozattal tért haza,
1558-tól debreceni lelkipásztor 1561-tõl ti-
szántúli püspök lett. Szolgálati ideje alatt
fejlõdött a debreceni református kollégium,
ahol a diákok – a tanárok vezetésével – fo-
lyamatosan ismerkedtek Melius mûveivel.
Emeljük ki az Énekeskönyvet (1562), a
Katechizmust (1562), a hitvallásokat (1559,
1552, 1567). Jelentõsek a bibliafordításai és
a bibliai tárgyú könyvei, 1561 és 1572 kö-
zött 11 kötetet írt és jelentetett meg. A Szent
Jób könyve fordítását (Nagyvárad, 1565) a
Biblia évében (2008) hasonmás formában
adták ki.6

Szólnunk kell a kolozsvári fáradozásról,
Heltai Gáspár és társai bibliafordításáról és
Károli Gáspár (1529–1591) imádságos se-
gítséggel kísért munkásságáról. Melius és
Károli közös szellemi-lelki tevékenységé-
nek pecsétje az egyik jeles diák, aki Gönc
után Debrecenben folytatta tanulmányait.

Szenci Molnár Albert (1574–1634) az
említett diák, akinek tudományos és peda-
gógiai munkássága országos és európai hír-
re emelkedett azáltal, hogy kétszer kiadta
megjobbítva a Vizsolyi Bibliát. Jelentõs
zsoltárköltészeti, nyelvészeti munkássága és
Kálvin János Institutiójának lefordítása.
Szenci Molnár Albert egy évtizedes külföldi
tanulmánya (Drezda, Wittenberg, Strass-
burg, Heidelberg) húszéves kutatói, könyv-
kiadói tevékenysége egyszerre teológiai és
pedagógiai jelentõségû. Kiemeljük az 1615
és 1619 közötti idõt, amikor Ambergben ta-
nító, Hanauban pedig gyülekezeti munkát
végzõ kántor volt. Hazatérése után elõbb
Kassán, majd Kolozsvárott élt, és az evangé-
liumi hit továbbadásával foglalkozott. Itt
említjük meg, hogy ellátogatott Debrecenbe
1633-ban – halála elõtt egy évvel – azért,
hogy Medgyessi Pállal találkozhasson, ami
teológia- és pedagógiatörténeti jelentõségû
eseménnyé lett. Munkássága évszázadokon
át hatott, zsoltárait a templomokban és az is-
kolákban énekelték. A zsoltárok kétszáz
éven keresztül a bibliakiadásokkal, négy-
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száz éven át pedig az énekeskönyvek szer-
ves részeként jelentek meg. Az elmúlt évek-
ben hasonmás formában több mûve is nap-
világot látott; imádságos könyve (1621,
2002), nyelvtana (1610, 2004) és két biblia-
fordítása (Hanau 1608, 1998, Oppenheim
1612, 2002). Munkái egyszerre ihletnek, je-
len vannak – egykor és ma az iskolákban, a
templomokban és a szellemi életben.7

Károli Gáspár, aki Nagykárolyban szüle-
tett, itthon és külföldön (Brassó, Witten-
berg) nyelvészeti, teológiai és bölcsészeti
tanulmányokat folytatott. Hazatérése után
gyülekezeti lelkipásztor volt 1562-tõl halá-
láig, és közben püspöki jogú szolgálatot
végzett mint esperes, és fontos irodalmi
munkásságot folytatott. Több külföldi és
bibliafordító munkáját felhasználva lefordí-
totta magyar nyelvre a teljes Bibliát 1590-
ben. Közben a gönci iskolát vezette, ahol 
tanításait, igehirdetéseit és munkáit felhasz-
nálták. A Vizsolyi Biblia mellett említsük
meg a Két Könyv (1563) címû könyvét, le-
velezését és több zsinati iratát, amelyeket
másokkal együtt állított össze. Legjelentõ-
sebb mûve a Vizsolyban nyomtatott Vizsolyi
Biblia, amelynek az elmúlt évszázadokban
több száz kiadása jelent meg. Alapmûnek
számít a magyar protestáns egyházi és nem-
zeti nevelés történetében. A magyar irodal-

mi nyelv megalapításának fõmûve a biblia-
fordítása, sõt a szaktudomány azt is megál-
lapítja,hogy a magyar államiságot sem lehet
elképzelni az õ munkássága nélkül.

Komáromi Csipkés György (1623–1678)
Komáromban született. Hazai tanulmányai
(Debrecen-Sárospatak) után az utrechti
egyetemre iratkozott be 1650-ben, ahol
1653 februárjában teológiai doktorátust
szerzett a bibliai tudományokból. Hazatéré-
se után elõbb a kollégium professzora, majd
a Nagytemplom elsõ lelkipásztora lett, ahol
haláláig, 1678. október 6-áig végezte szol-
gálatait. Rövidre méretett élete során jelen-
tõs irodalmi tevékenységet folytatott, publi-
kált magyar, latin, héber és angol nyelven.
Prédikációk mellett írt hitvallást magyarázó
kézikönyveket és nyelvtudományi mûveket
is. Mindezeket gyümölcsöztette bibliakiadá-
sával – ami hasonmás formában is megjelent
(1718, 2000) – a kollégiumi tanári tevékeny-
sége során. Kimutatható a szellemi és tudo-
mányos tevékenységének hatása Melius Ju-
hász Péterével és Szenci Molnár Albertével
együtt a debreceni kollégium és a város pe-
dagógiai – nevelõi – tevékenysége területén.
Méltán került a szobra a debreceni egyetem
elõtti parkba.8

Balogh Ferenc (1836–1913) Nagyváradon
született, szülõvárosában kezdte tanulmá-
nyait, ott érettségizett. Teológiai tanulmányait
Debrecenben, Párizsban, Londonban és Edin-
burgh-ban végezte. Hazatérése után õ alapí-
totta meg az egyháztörténeti tanszéket Debre-
cenben, ahol 1865 és 1913 között mûködött.
Az akkori kollégiumi rendnek megfelelõen
teológus-, bölcsész- és jogászhallgatóknak
tartott elõadásokat. Közben „magyarrá tette”
a hugenották, Spurgeon, Roberson, az Evan-
gelical Alliance, valamint a Brit és Külföldi
Bibliatársulat lelki-szellemi értékeit. Hall-
gatóit önálló kutatásra serkentette, önképzõ-
kört szervezett, ifjúsági lapot indított, részt
vett a Krisztus Istensége és feltámadás hit
alapján szervezett Magyar Protestáns Iro-
dalmi Társaság megalapításában és munká-
jában. Pedagógiai, egyházi, nemzeti és öku-
menikus jelentõségû és hatású tudományos
munkáját – többek között – azzal ismerték
el, hogy Genfben 1909-ben honoris causa
doktori címet adományoztak neki. Tanítvá-
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nyai körében Károli Gáspár bibliafordításá-
nak történetérõl folyamatosan értekezett,
professzori székfoglalóját Mélius Juhász
Péter munkásságáról tartotta, az 1908-as
bibliaátnézés elõkészítésében aktívan részt
vett.9 Pedagógiai munkásságának hatásáról
tanítványainak népes serege tanúskodik,
hadd emeljek ki ezek közül hármat.

Elõbb Ady Endrét (1877–1919) emeljük ki,
aki a debreceni kollégiumban mélyedt tovább
a bibliai kijelentés szeretetében, és amikor ha-
lála elõtt fájdalmainak hatása alatt leszakítot-
ta a Bibliája fedelét, Jézus Krisztusnak a ke-
reszten elhangzott szavait írta rá: Éli, éli, lama
sabaktani. Azaz: Én Istenem, én Istenem, mi-
ért hagytál el engemet? (Máté 27:46) Közben
– villámfényként – felidézõdött emlékezeté-
ben, hogy ezt õ már egyszer átélte: „Mikor el-
hagytak, / Mikor a lelkem roskadozva vittem,
/ Csöndesen és váratlanul / Átölelt az Isten!”
Ezután lelkében elcsendesedett, a fedõlapot
belehelyezte egy borítékba, és átadta az Öcs-
csének, aki beadta az Irodalmi Múzeumba,
ahol bárki megtekintheti.10

Aztán Móricz Zsigmondot (1879–1942),
aki szerette a bibliai zsoltárokat és nagy ta-
nulmányt írt a Bibliáról. Ebben ezt olvassuk:
„Újjászületésre van szükség... És ennek az
újjászületésnek újra a Biblia lesz a forrása
és keresztvize. Ha lesz, aki fel tudja olvasni
a világnak az igazság tiszta fölfogásával: ak-
kor megszületik az új, eleven, éltetõ hit,
mely lélekben és igazságban megtalálja a
mindent megmagyarázó és harmóniába ho-
zó világfölfogást.” E szavaknak pedagógiai
és népnevelõ jelentõsége és hatása ma aktu-
álisabb, mint amikor elhangzottak száz év-
vel ezelõtt.11

Erdõs Károlyt (1887–1971) is említsük
meg, aki egy életen át kutatta Károli Gáspár
bibliafordításának történetét, részt vett a má-
sodik világháború után a Biblia átnézésében
és az új fordítás munkálataiban, és az Újszö-
vetség átnézett kiadása az õ elõszavával jelent
meg. Értekezést írt az evangéliumi puritaniz-
musról, és egy nagy bibliagyûjteményt aján-
dékozott a debreceni kollégiumnak. 101 fél-
éven át tanított a teológián, ahol sokan vettek
– vettünk – indíttatást a Biblia szeretetére,
Krisztus evangéliumának templomokban és
iskolákban való továbbadására.12

Meg kell még emlékeznünk – az utóbb
említett – bibliaátnézésrõl és -fordításról.
Kiemelem a jelentõs bibliakutatók közül
Pákozdy László Márton (1910–1983) pro-
fesszort, aki Hódmezõvásárhelyen született,
és hazai (szülõvárosa és Debrecen), külföldi
(halle-wittenbergi, utrechti egyetem) tanul-
mányai után 1937-tõl budapesti segédlel-
kész. Közben tanít különbözõ tanintézetek-
ben, 1945 és 1964 között debreceni, majd
budapesti teológiai tanár, a berlini és bécsi
egyetem, h. c. doktora, a teljes Szentírás
megszólaltatója, a magyar bibliafordítás
oszlopa, aki az ószövetségi fordításban aktí-
van részt vett, az Újszövetség fordítását pe-
dig tanítványai – Varga Zsigmond, Kocsis
Elemér, Szathmáry Sándor – fejezték be. 
A teljes magyar nyelvû bibliafordítás 1975-
ben jelent meg – azóta többször is –, ami
megszentelt eszköze a pedagógiai munkál-
kodásnak és a közmûvelõdésnek.13

A fenti, öt évszázadon át munkálkodó
bibliás nevelõk arcképcsarnokának tömörí-
tett bemutatása meggyõzhet bennünket 
arról, hogy mélyen áthatották a református –
protestáns – oktató-nevelõ munkát. A Szent-
írás kiadásai és a bibliai szellemû tanköny-
vek – diákoknak és tanároknak – egyaránt
mindennapos olvasmányaik voltak. A száza-
dok során – a XX.-ban is – a debrecenihez
hasonlóan folyt a nevelés a sárospataki, a
pápai és a budapesti kollégiumokban.

A magyar református – protestáns – neve-
lés történetében a tehetséggondozás természe-
tes volt. Vidéki tanítók és lelkészek felismer-
ték a tehetséges ifjakat, és azokat segítették a
felsõbb iskolákba való bejutásban, a vidéki
gimnáziumok és anyaiskolák szívesen vették
szárnyaik alá a népi tehetségeket. Gimnáziu-
mok is születtek, amelyek elsõrendû felada-
tuknak tartották a népi származású ifjak 
továbbtanulásának ápolását. Ilyennek alapítta-
tott a Szeghalmi Középiskola, amit Péter And-
rás református gazdálkodó atyafi – vagyona
árán – hozott létre. Ezt is és más gimnáziumo-
kat is – a hajdúnánásit is – számon tartották a
népi írók, akik a tehetségkutatás folytán segí-
tették az arra alkalmas ifjakat a középiskolák-
ba. A hajdúnánási gimnáziumban a negyvenes
évek elején húszon felüli létszámban nyertek
lehetõséget a továbbtanuláshoz. 
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Ezek létszámát növelte a hagyományos
úton – tanítók, lelkészek által – középiskolá-
ba került tanulók sora is. A hajdúnánási
gimnáziumban az iskolák államosítása után
egy kis hitvalló kör alakult – a régi meg-
szentelt örökség ápolása jegyében –, persze
a felszámolás, kicsapás nem maradt el. Az
eltanácsolt diákok egyikébõl lelkipásztor
lett, aki egy kunsági gyülekezetbõl több
mint tíz diákot segített a debreceni kollégi-
umba, akikbõl lelkészek, tanárok, orvosok
lettek. Ismerõs az is, hogy a debreceni kol-
légiumban 1951-ben végzett osztály a kilenc-
venes évek elején alapítványt hozott létre a
tehetséges ifjak taníttatásának támogatására.
Mostanra több mint ötven ifjú érettségizhe-
tett le az alapítvány segítségével, és így
egyetemen folytathatták a tanulmányaikat.16

Orando et laborando!
Összefoglalásként témánkkal kapcsolato-

san hangsúlyoznunk lehet, sõt kell, hogy a
református – protestáns – pedagógia hazánk-
ban szerves egységet mutat, a nemzet-isko-
lákban mindig magyarul és bibliai szellem-
ben folyt a tanítás, ahol a paraszt és jobbágy
ifjak is tanulhattak. Innen mentek aztán a
közép- és felsõbb iskolákba, így lettek isko-
lamesterek, lelkészek és közéleti vezetõk. 
A fõiskola elvégzése után többen mentek
külföldi egyetemre tanulmányaik mélyítése,
gyarapítása céljából. Ezt az utat a paraszt és
jobbágy származású ifjak is megtehették.
Ezek az akadémikus praeceptorok nem tar-
tották rangon alulinak, hogy hazatérésük
után a mezítlábas gyerekeket tanították a
betûvetésre. Bethlen Gábor erdélyi fejede-
lem ezt az összefüggést és rendet erõsítette,
amikor minden lelkészt – származzon akár
jobbágysorból is – nemesi rangra emelt. 
Ezzel teljesen ellentétes tendenciájú volt a
pártállam pedagógiai rendszere, amikor 
a nemzeti-keresztyén örökséget igyekezett
elhomályosítani, és kialakította azt a gon-
dolkozásmódot, hogy vidéki iskolába kerül-
ni büntetést jelent. Voltak a történelem 
során – a pártállam idején is – olyan peda-
gógusok, lelkészek és irodalmárok, akik 
a magyar keresztyén örökséget fontosnak
tartották. Elmondom, hogy az õ körükhöz
tartozónak tartom – sokakkal együtt – ma-
gamat is. ■
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10-én Debrecenben, a Mûszaki Könyvtáros
Szekció programjában elhangzott elõadás 



Bük város, a közel 3500 lakosával, Magyar-
ország nyugat-dunántúli idegenforgalmi ré-
giójában, Vas megyében, a Felsõ-Répce-
menti Kistérségben található. Az Alpokalja
és a Kisalföld találkozásánál, a Répce-síkon
fekvõ üdülõhely a XX. század második felé-
ben országunk egyik legjelentõsebb gyógy-
fürdõjévé fejlõdött. A felbecsülhetetlen érté-
kû hévízkincs, a látnivalókban gazdag kör-
nyezet, a gondozott településkép és a magas
színvonalú szolgáltatások gondoskodnak ar-
ról, hogy nem csak az itt élõk, hanem az ide-
érkezõ vendégek is nyugodt körülmények
között gyógyuljanak és pihenjenek. 

A település szívében mûködik a városi
könyvtár a tizenegy éve átépített, technikai-
lag jól felszerelt, háromszintes épületben.
Nem önálló intézményként, hanem a mûve-
lõdési és sportközponttal, valamint a tourin-
formirodával közösen. 

Az összefogás idei célközönségének az
ötven felettieket, a nagyikat választotta a
könyvtáros szakma. Jómagunk is e korosz-
tályt választva állítottuk össze heti program-
jainkat: a bemutató foglalkozásokat, az elõ-
adásokat, a kiállításokat. S bár a figyelem
középpontjában az említettek álltak, igazá-
ból mindenki megtalálhatta a gazdag kíná-
latból a számára érdekesnek ígérkezõ ren-
dezvényt. 

Az egyedi lehetõségek mellett voltak ál-
landó napi szolgáltatásaink, és különbözõ
akciók, kedvezmények. Például egész héten
biztosítottuk olvasóink számára a lejárt ha-
táridejû könyvek büntetlen visszahozatalát.
Az amnesztia mellett ingyenesen beiratkoz-
hatott minden ötvenedik életévét betöltött
látogató. A nagyszülõket kísérõ gyerekek,
unokák szintén kedvezményesen regisztrál-
hattak könyvtárunkba. Mondhatjuk: szá-
mukra minden féláron volt. 

Már az országos rendezvény megkezdése
elõtt két héttel fényképezni kezdtük az ötven
év feletti tagjainkat. A fotókból az olvasóter-

münkben „büszkeségfalat” készítettünk, ame-
lyet a könyves szombaton nyitottunk meg a
közönség számára. E tabló mellé egy könyves
sarkot állítottunk össze. A gyûjteményt az
idõsebb olvasóink legkedvesebb, legnépsze-
rûbb könyvei képezték, amelyeket a könyvtá-
ri statisztikánk alapján válogattunk ki.  

Sohasem késõ elkezdeni semmit. Így a
számítógép és az internet használatának
megtanulását sem. Bár az idõsebbek koruk-
nál fogva sokkal félénkebben fordulnak a
számukra új technika felé, a kíváncsiság és 
a vágy a virtuális világ megismerésére még-
is jól érzékelhetõ volt. Két napon is vártuk,
tanítottuk a nagyikat. Ez az idõ természete-
sen csak arra volt elég, hogy egy kis ízelítõt
kapjanak a „szörfölésbõl”. Ez a kalandozás
és általa a tanulás novemberben, most már
húsz órában, folytatódik!

Október 6-án a kézimunkázó hölgyek in-
tézményünkben mûködõ klubja tartott fog-
lalkozást a könyvtárban. Tea és pogácsa
mellett megcsodálták egymás nyáron ké-
szült alkotásait. Jó hangulatú, vidám, neve-
tõs élménybeszámolót tartottak az elmúlt
idõszakban velük történtekrõl. Ötleteket
gyûjtve átforgatták a könyvtár állományá-
ban található kézimunka-, hobbi- és barkács-
könyveket. 

Október 7-én a baba-mama találkozó ke-
retében kiosztottuk az olvasónaplókat és az
olvasójegyeket. A gyerekek nagyon jól érez-
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ték magukat ezen a délelõttön. Önfeledten,
szabadon csúsztak-másztak, könyveket la-
poztak, játszottak egymással. A könyvtár
bejáratánál egy vidám, katicás-csigás drapé-
riával díszített paraván fogadja a betérõket.
Az állatfigurák között egy-egy „olvasó”,
könyvet tartó baba fotója bújik meg. Vicce-
sen a Már tudok olvasni címet adtuk a
könyvtárba hívogató tablónknak.

A helyismereti akadémia programjaként
hirdettük meg Németh Sándor elõadását:
Nagyra nõtt falu vagy kis város? A hallgatók
átfogó képet kaptak Bük településföldrajzá-
ról, a város történeti és szerkezeti alakulásá-
ról. A tanár úr által kivetített térképekkel,
fotókkal vált érthetõvé és színesebbé a tájé-
koztatás. 

József Attila írta: „Én boldog pillanataim-
ban gyermeknek érzem magamat és akkor
derûs a szívem, ha munkámban játékot fede-
zek föl. Félek a játszani nem tudó emberek-
tõl és mindig azon leszek, hogy az emberek
játékos kedve el ne lankadjon, hogy azok a
szûkös életfeltételek, melyek a játék kedvét
és lehetõségét szegik, megszûnjenek.”

Játszani hívtuk mi is a nagymamákat,
nagypapákat és unokáikat. Több okból is.
Játszani egy közös célért. Buzdítani a játsza-
ni szeretõ embereket. Játszani az internet se-
gítségével. Játszani az intézmény honlapján,
hátha a játékos figyelme másra is ráirányul
ezen az oldalon. Játszani egymással, egymá-
sért. A játék megmozgatott és összehozott
újra barátokat, ismerõsöket, kollégákat,
szomszédokat, tanítványokat, diákokat. A já-
tékos kedv kiterjedt a közösségi oldalakra is,
hisz azokon buzdították és kérték egymást a
voksolásra. A feladat nem volt más, mint
egyszerû online szavazás. Fotópályázatot
hirdettünk Mit mesélsz nekem, nagyi? cím-
mel. Tizenhét kedves, aranyos fénykép in-
dult a vetélkedésben, amelyekre voksolni az
intézmény honlapján lehetett. Nagyon sok
szavazat érkezet, 3243 darab. E szám felül-
múlta minden képzeletünket. A fotópályázat
eredményhirdetésére és a díjátadásra a köny-
ves szombat délutánján került sor. Nem csak
a legtöbb szavazatot kapott fotók tulajdono-
sait, hanem valamennyi résztvevõt megaján-
dékoztunk valami kis aprósággal. Emléklap-
pal, könyvjelzõvel, könyvvel. A versenyben

részt vett fényképek szintén kikerültek
könyvtárunk falaira, a gyermekrészlegben.
A könyves szombaton emellett gazdag prog-
ramokkal vártuk még olvasóinkat. Lehetett
egész nap ingyenesen internetezni, kézmû-
ves foglalkozáson szalvétatechnikával fali-
képeket, díszes cserepeket készíthettek a
gyerekek. Arcfestéssel rövid idõ alatt tündé-
rek és bohócok születtek az egyik anyuka
kreatív munkájának köszönhetõen.

A könyves szombaton, az országos ren-
dezvény büki záróprogramján, a fõszerepet
ismét a nagyik korosztálya kapta. Hálával
köszöntük meg három legidõsebb olvasónk
hûségét, lelkes könyvtárhasználatát. Emlék-
lappal, könyvvel, egy kis teadélutánnal tet-
tük emlékezetessé a meghitt pillanatokat.
Kívántunk nekik jó egészséget annak remé-
nyében, hogy még hosszú ideig kopogtatnak
be könyvtárunk ajtaján. 

A büki könyvtár ebben az egy hétben ki-
sebb hangyabollyá vált. Nem csak a progra-
mok látogatása miatt, hanem szorgoskod-
tunk jómagunk is. Tettük azért is, hogy mi-
nél több, olykor a könyvtártól nagyon is „tá-
vol élõ” helyi lakos napjaiba belecsempész-
szünk egy kevés „könyv, olvasás, könyvtár”
érzést. S ha csak oly rövid idõre sikeredett,
amíg kattintva egyet szavazott, vagy megállt
egy pillanatra, hogy rácsodálkozzon a babák
vagy éppen nagyik fotóira, már nem dolgoz-
tunk hiába! 

Nem zajlik le ma már úgy rendezvény,
hogy ne tartozzunk valakinek köszönettel.
Most mi is így vagyunk, hisz önerõbõl nem
megy mindig minden. Segítségünkre volt a
Berzsenyi Dániel Megyei Könyvtár, s az ál-
taluk beadott pályázat, amelyet támogatásra
méltónak tartott a Nemzeti Kulturális Alap.
Köszönjük! ■
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Az Országos nagyi könyvtári napok kereté-
ben Borsod-Abaúj-Zemplén megye könyv-
tárai – Mezõcsát, Mezõkeresztes, Tisza-
újváros, Felsõzsolca, Onga, Ózd – és a 
miskolci II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyv-
tár ismeretszerzõ kirándulást szerveztek Fe-
dezzük fel Borsod-Abaúj-Zemplén megye
kulturális értékeit címmel. A 2009-ben elõ-
ször meghirdetett ismeretterjesztõ sétánkon
közel ötven idõs ember vett részt.

A szervezõk nevében elmondhatom, hogy
minden elõzetes várakozásunkat, reményün-
ket felülmúlta az a hatalmas érdeklõdés, me-
lyet az útvonal és a program meghirdetését
követõen tapasztaltunk. A hagyományte-
remtés szándékával elindított ismeretszerzõ
utunk a tíz éve elhunyt Szeleczky Zita ked-
ves „szülõfalujába”, Nekézsenybe vezetett.
Mezõcsáton 2009. október 5. kora reggelén
találkoztunk a helyi és a mezõkeresztesi
résztvevõkkel, majd Tiszaújváros és Mis-
kolc állomásokon újabbak csatlakoztak tár-
saságunkhoz. Az utazás egyhangúságát 
érdekes információk tolmácsolásával oldot-
tuk. Közismert adatokkal felelevenítettük
Szeleczky Zita életét, mûvészetét, de nem
felejtkeztünk el a programunkban részt vevõ
és az útba esõ települések néprajzi, népmû-
vészeti és irodalomtörténeti értékeinek is-
mertetésérõl sem. 

Utunk kezdete a Borsodi Mezõség Tájvé-
delmi Körzet közepén fekvõ Mezõcsát váro-
sa volt. A település nemcsak a magyar népi

fazekasság egykori jelentõs központjaként
ismert, hanem igen gazdag mûvelõdéstörté-
neti hagyományairól is. Sokan tudják, de
nem volt hiábavaló újra megemlékezni arról
az Egressy Béni költõrõl, mûfordítóról és
zeneszerzõrõl, aki Vörösmarty Mihály Szó-
zatának a megzenésítõje volt. A település
kétségtelenül legjelentõsebb irodalmi ha-
gyománya, hogy 1843. november 30-án itt
született Kiss József költõ, a XIX. század
végi magyar líra egyik kiemelkedõ képvise-
lõje, a Hét címû folyóirat megalapítója. 
A rövid ismertetésbõl nem maradhatott ki
Mezõcsát országos jelentõségû tudomány-
történeti emléke sem, hiszen a helyi temetõ-
ben nyugszik Kováts Mihály orvosdoktor, az
elsõ magyar nyelvû kémiakönyv írója. 

Mezõcsáton született Soltész János is, aki
a XIX. század elsõ felében Sárospatakon te-
vékenykedett, s úttörõ jelentõségû egészség-
tani tankönyvet írt. A válogatott kultúrtör-
téneti felsorolásból nem maradhatott ki 
Mészáros Kálmán, a neves orvos-vadász,
aki 1924-tõl 1935-ig Afrikában, az egykori
Abesszíniában (Etiópia) élt. 1954-tõl Árok-
tõ körzeti orvosa volt, s itt dolgozott 1966-
ig. A híres vadász a mezõcsáti temetõben
alussza örök álmát. Az irodalomtörténeti
emlékek felidézése után a református temp-
lom pompás, régi fényében tündöklõ, népies
barokk stílusban festett kazettás templomá-
nak megtekintésére is felhívtuk a csopor-
tunk tagjainak  figyelmét. 

Tiszaújváros felé haladva a Mezõcsátról
elhangzott rövid történelmi és kultúrtörténe-
ti emlékek felsorolása után képzeletben to-
vább kalandoztunk Mezõkeresztes városába.
Tanulmányainkból tudjuk, hogy egy sikerült
portya során itt esett fogságba 1553-ban
Bornemissza Gergely egri várkapitány, majd
1596. október 26-án – két héttel Eger eleste
után – a szövetséges császári-magyar-erdé-
lyi hadsereg súlyos vereséget szenvedett itt
III. Mohamed szultán török hadaitól.  A 15
éves háború legnagyobb csatája volt ez, a
„borsodi Mohács”, és hosszú évekre megha-
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tározta Felsõ-Magyarország népeinek életét.
Az Alföld és a Bükkalja találkozásánál fek-
võ településen valamikor híres szûcsdinasz-
tiák éltek és készítették az igen keresett, fe-
kete selyemmel, gyapjúhímzéssel díszített,
keresztesi bundákat és ujjatlan bekecseket.
A számos tradíció között található az a helyi
hagyomány, mely szerint az 1905-ben ké-
szült Kossuth-szobor az ország ötödik köz-
téri szobra. 

A múltidézés közben társaságunk megér-
kezett Tiszaújvárosba. A Derkovits Kulturá-
lis Központ Hamvas Béla Városi Könyvtár
elõtt újabb résztvevõkkel találkoztunk, majd
folytattuk utunkat Miskolc felé. A várost el-
hagyva, de nem elfelejtve történetét, felidéz-
tük Tiszaújváros múltját. A település „óvá-
rosának”, a már az Árpád-korban fennállt
Tiszaszederkénynek a Perényi-, a Rákóczi-,
a Báthory-, az Erdõdy- és a Fáy-család is a
birtokosai között volt. Az ipartelepítõk által
felfedezett település 1966-ban még Tisza-
szederkény néven kapott városi rangot, de
1970-ben, Lenin születésének századik év-
fordulóján, felvette a Leninváros nevet. 
A rendszerváltáskor pedig Tiszaújváros lett.
Mindenki figyelmébe ajánlottuk a város múlt-
jának és népi kultúrájának emlékeit is gyûjtõ
és bemutató helytörténeti gyûjtemény felkere-
sését. Fontosnak tartottuk megemlíteni azt a
tényt, hogy a városnak a rendszerváltozásig
nem volt temploma. A történelmi egyházak
1989-után sorra megépítették templomaikat.
A városban jelentõs kulturális élet zajlik,
melynek szervezõje és aktív résztvevõje a
Derkovits Mûvelõdési Központ és Hamvas
Béla Városi Könyvtár. 

Tiszaújváros említésekor sokaknak bizo-
nyára a Termál- és Élményfürdõ jut az eszé-
be, majd ezt követi az egyik nagy rendezvé-
nye, a Triatlon Nagyhét. Tiszaújváros törté-
netének ismertetése során itt is csak pillana-
tokat ragadhattunk meg, de a figyelemfel-
keltéshez ennyi is elegendõnek bizonyult. 

A rövid, alig félórás utazás után újabb állo-
máshelyünkre, Miskolcra érkeztünk. A me-
gyei könyvtár elõtt már várták csapatunkat a
felsõzsolcai és az ongai nyugdíjas utastársak,
majd elindultunk Nekézseny településre. 
A Miskolcon csatlakozottakkal immár teljes
csoportot alkottunk. A közérdekû informáci-

ók megosztása után néhány szót ejtettünk az
országos könyvtári napok céljáról, a kulturá-
lis séta ötletének a megszületésérõl és továb-
bi sorsáról. 

A szervezésben részt vállaló könyvtárak te-
lepüléseinek sorában a Felsõzsolcát bemutató
rövid ismertetõ kitért arra a fontos tényre,
hogy az országban másodikként itt emeltek az
1848/49-es szabadságharc tiszteletére emlék-
mûvet. Megtekintésre ajánlottuk a Bárczay-
kastélyt. Ezt a kisnemesi kúriát a Dõryek épít-
tették a XVIII–XIX. században. Az elegánsan
felújított épület a közmûvelõdés központja. Itt
található a könyvtár és a Városi Múzeum is.
Virtuális sétánkat Onga nagyközségben fejez-
tük be. Történetével kapcsolatosan megemlí-
tettük, hogy a település határában a régészek
jelentõs bronzkorszaki leleteket és avar kori
temetõt találtak. Továbbá, hogy a falu nyugati
részén látható az ongai halmok néven emlege-
tett két ovális alakú földkúp, amely a szakiro-
dalom szerint máig feltáratlan újkori földvár
nyomait rejti. 

Miskolcot elhagyva képzeletbeli kalando-
zásunkat a valóságos váltotta fel. Sajószent-
péteren áthaladva útitársaink figyelmébe
ajánlottuk a gótikus stílusban épült reformá-
tus templomot. A valószínûleg 1555-ben bir-
tokba vett templom építészeti stílusa a XVI.
századot idézi, de reneszánsz és XVII–
XVIII. századi barokk részletek is megfi-
gyelhetõk rajta. Belsõ terében a mennye-
zeten összesen 173, 1753–55-ben készült,
festett medaliondíszítésû kazettában gyö-
nyörködhet a látogató. A város jelentõs iro-
dalomtörténeti személyisége Lévay József
(1825–1928), a településen született költõ és
mûfordító, Borsod vármegye egykori fõ-
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jegyzõje, majd alispánja. A rövid ismeretter-
jesztõ gondolatokat szinte éppen befejezve
az autóbusz már a Kazincbarcika város ipa-
ri negyedén átvezetõ országúton járt. A vá-
rosról csak címszavakban, felsorolásszerûen
tettünk említést. Története 1947-ben Beren-
te, Sajókazinc és Barcika egyesítésével kez-
dõdött. A vidék lakossága elsõsorban a me-
zõgazdaságból élt, egészen addig, míg a XX.
század második felében megindult a szénbá-
nyászat, majd idetelepült és meghatározóvá
vált a vegyipar. Barcikát szokás a szobrok vá-
rosaként emlegetni. Közterületein közel negy-
ven szobor található. A város meghatározó
közmûvelõdési intézménye az Egressy Béni
Könyvtár és Mûvelõdési Központ. 

Kazincbarcikát elhagyva utunkat Vadna
felé elkanyarodva Nagybarca és Bánhorváti
irányában folytattuk. Bánhorváti után a
Bükki Nemzeti Park kezelésében lévõ Láz-
bérci Tájvédelmi Körzet területére léptünk
be. A tájvédelmi körzet rangot elsõsorban a
víztározónak köszönheti, amely 1967 és
1969 között épült Bánhorváti, Uppony,
Dédestapolcsány háromszögében a Bán-pa-
tak völgyének elzárásával, melyet autóbu-
szunk ablakából csodálhattuk meg. A falut
elhagyva lassan megérkeztünk úticélunk-
hoz, Nekézsenybe. 

Az Ózdi kistérséghez tartozó település a
Bükk nyugati lábánál, csodálatos természeti
környezetben, a Lázbérci Tájvédelmi Kör-
zetben fekszik. Lakosainak száma 867 fõ. 
A kora délelõtti órában megérkezõ társasá-
got a helyi Mûvelõdési Házban Varga Béla
polgármester köszöntötte. Az informatív el-
beszélésbõl megtudhattuk, hogy Nekézseny
létrejötte az Árpád-korra tehetõ. Neve való-

színûleg szláv eredetû. Abban az idõben a
Rátold nemzettség birtoka volt. A késõbbi
évszázadokban a Báriusok, a Bolykiak és a
Szirmaiak is szereztek birtokrészt. A török
idõkben hódoltsági terület volt. 

Egy 1668-as feljegyzés szerint elpusztult
faluként jegyezték. A község határában a vas-
mûvességnek már a középkortól vannak nyo-
mai. Bányáit már a XII. században mûvelték.
Napjainkban, mint minden kis falut, az elöre-
gedés fenyegeti. A fiatalok elvándorlását az
általános munkanélküliség jelentõsen befo-
lyásolja. A mindennapi gondok ellenére a fa-
lu fejlõdik. A gázhálózat kiépítése 95%-os, a
szennyvízcsatorna teljesen kiépült. 

Érdekesség, hogy a szélessávú internet
mindenki számára hozzáférhetõ. A polgár-
mester beszámolt a fontos kulturális intéz-
ményekrõl és a látnivalókról is. A természe-
ti szépségekben bõvelkedõ településen
2006-ban adták át a Települési Könyvtári In-
formációs Pontot és a Balogh Béni Irodalmi
Emlékhelyet.  Balog Béninek, a község szü-
löttének, számos bükki mondát feldolgozó
jeles ifjúsági írónak állít méltó emléket az
irodalmi emlékhely. Varga Béla köszöntõjét
követõen Bánfalvi Lászlóné, az Ózdi Mûve-
lõdési Intézmények Városi Könyvtárának
vezetõje meleg és kedves szavakkal üdvö-
zölte a kirándulás résztvevõit, majd elindul-
tunk a nekézsenyi program elsõ állomására,
a Szeleczky Zita Emlékházhoz. 

A házban a mûvésznõ személyes tárgyait,
ruháit, a mindennapokban használt tárgyait
tekinthettük meg. A magyarságát kényszerû
eltávozása után is büszkén vállaló mûvésznõ
életébe nyert bepillantás mindannyiunk szí-
vében emlékezetes marad. 

Szeleczky Zita 
Emlékház
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Csoportunk tagjai örömmel gyûjtögették,
majd féltve õrizgették a mûvésznõrõl ké-
szült képeket, szórólapokat. E megindító lá-
togatás után elindultunk a helyi temetõbe,
ahol 1999-ben, a családi sírboltban temet-
ték el Szeleczky Zita színmûvésznõt. A ko-
szorúzás meghitt pillanatai után megnéztük
az 1822-ben épült, akkor még torony nélkü-
li református templomot. A templom végle-
gesen 1845-ben készült el. A kulturális
programot ebéddel zártuk a helyi idõsek
otthonában. A délutáni események már na-
gyon gyorsan követték egymást. A mûvelõ-
dési házban felidéztük a mûvésznõ életének
fontosabb állomásait, kitüntetéseit, majd
beszélgettünk híres filmjeirõl. Belenézhet-
tünk a Kalmár László rendezte, 1943-ban
készült Sziámi macska címû filmbe is. 

A tartalmas idõtöltést félbeszakította a
hazaindulás ideje. A napot a valóságban is
káprázatos õszi napsugaras idõjárás még
szebbé varázsolta. 

Az út ötletéért és megvalósításáért köszö-
nettel tartozunk Venyigéné Makrányi Mar-
gitnak, a megyei könyvtár igazgatójának,
Bánfalvi Lászlónénak, az Ózdi Mûvelõdési
Intézmények Városi Könyvtár vezetõjének
és munkatársainak, és nem utolsó sorban a
Nemzeti Kulturális Alap Könyvtári Szakmai
Kollégiuma támogatásának. ■
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Az Informatikai és Könyvtári Szövetség
2009. december 15-én, kedden 

a Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtárban 
tartja szokásos év végi közgyûlését.

Bõvebb információ:
iksz.asszisztens@oszk.hu

A nyugdíjasklubok vezetõivel tartott megbe-
szélésen alakult ki a Pákolitz István Városi
könyvtár programja.

6-án az aradi vértanúkról, 7-én a magány-
ról és az idõskori párkapcsolatokról beszél-
gettek a nyugdíjasok könyvtáros és házior-
vos vezetésével a kézikönyvtárban.

8-án ugyanott egy helyi nyugdíjas képes-
lapgyûjtõ Paks régen és ma címmel mutatta
be gyûjteményét. Az esemény magától érte-
tõdõen helytörténeti elõadássá, eszmecseré-
vé szélesedett.

Felesége pedig foltvarró munkáiból rende-
zett kiállítást.

Az utóbbi programokat – más korosztá-
lyoknak – megismételték a könyves vasárna-
pon. Ekkor nevelési, utazási, irodalmi, szá-
mítógépes vetélkedõn is részt vehettek a 
látogatók.

Korabeli helyi dokumentumok felhaszná-
lásával Régi szép paksi idõk címmel jelenetet
mutattak be diákszínjátszók.

Népszerû volt a kóstolós étel- és gyógy-
tea-bemutató is.

A város két idõsek otthonában – folytatva
a nagy könyv évében megkezdett hagyo-
mányt – délutánonként Móricz-novellákat
olvastak fel általános iskolai tanulók.

Három éve (egyszeri alkalomként) kezdõ-
dött a Sünizene. Azóta babák és édesanyák
hetenként két csoportban mondókákat, dalo-

Könyvtári napok Pakson és környékén

✒✒    Gutai István

Református 
templombelsõ

Képeslap- és 
foltvarró-kiállítás



kat, ritmusjátékokat tanulhatnak, gyakorol-
hatnak együtt a gyerekkönyvtárban. Így volt
ez a könyvtári napok idején is.

A mûvelõdési központ könyvtárának
munkatársa a már mûködõ önképzõkör,
könyvtárgaléria, filmklub, zenebarátok cso-
portja tagjainak szervezett programokat.

Korban is kézenfekvõ volt a választás, hi-
szen az alkalmak látogatói nagyrészt (fiatal)
nyugdíjasok. (Az atomerõmûbõl jelentõs
korkedvezménnyel lehet nyugdíjba vonulni.)

5-én Tereza Worowska mûfordító Márai
Sándor lengyelországi fogadtatásáról szá-
molt be. Elmondta, hogyan került kapcsolat-
ba Márai mûveivel, melyeket tartotta a leg-
fontosabbnak lengyel nyelvre fordítani.
Hallhattak a jelenlevõk a mûfordítói munka
mûhelytitkairól és Tereza Worowska tervei-
rõl is. (A beszélgetés hatása már érzõdik a
kikölcsönzött Márai-könyvek számában.)

Másnap a könyvtár állományában találha-
tó hangoskönyvek bemutatására és hallgatá-
sára került sor.

Csütörtökön Kacsó Tibor Marosvásár-
helyrõl áttelepült nyugdíjas tanár Pirkadatok
és szürkületek a székely fõvárosban címû
könyvét mutatták be (a regény kézirata alap-
ján) népes hallgatóság elõtt. (A könyv
ugyanis nem készült el a bemutatóra!) A fel-
olvasott részletek között az egyik helyi cite-
razenekar tagjai játszottak. 

Pénteken nyílt meg Oláh Dénes sárszent-
lõrinci fafaragó kiállítása a könyvtárgalérián.
A kézmûvest lánya saját, erre az alkalomra
írt versével köszöntötte.

Szombaton délelõtt a közeli Ürgemezõre
hívta sétára az érdeklõdõket a könyvtáros. 
A helyi természetvédõk által készített kb. hat
kilométeres tanösvényen a paksi határ nö-
vény- és állatvilágát ismerhették meg.

Ebben a könyvtárban is egész héten in-
gyen használhatták a számítógépeket a láto-
gatók. Közülük néhányan jelentkeztek is fel-
használóképzõ-tanfolyamra.

Mivel a könyvtár a városi mûvelõdési köz-
pontban mûködik, évek óta gyakorlat, hogy a
könyvtáros népmûvelõ kollégáival együtt ál-
lítja össze az idõsek napja (október l.) körüli
rendezvényeket. Az idén így két hétig válo-
gathattak az idõskorúak a bõ programkíná-
latból.

Az ajándéktollak, könyvjelzõk, jegyzetfü-
zetek, a táskák, a sapka és a kötény a kiál-
lításmegnyitó elõtti sorsoláson találták meg
gazdáikat.

A fõnõvér betegsége miatt elmaradt a kö-
zeli idõsek otthonában a tervezett hangos-ké-
pes könyv elkészítése. Erre késõbb kerül
majd sor. 

Nem ez az elsõ ilyen jellegû próbálkozás.
Három évvel ezelõtt a könyvtár raktárában
rögtönzött stúdióban folytak az elsõ paksi
hangoskönyv felvételei. Bárki jelentkezhe-
tett, aki kedves versét kívánta saját hangján
megörökíteni. Azoknak, akik mozgásukban
korlátozottak, az idõsek otthonában biztosí-
tották a technikai feltételeket. Házi ünnepsé-
gen a könyvtár munkatársa be is mutatta az
elkészült felvételt. Ezt tavaly megismételte.
Az idén már képet is felvesznek a produkci-
ókról, és nem marad el az ünnepélyes bemu-
tatás sem.

Tartottak rendezvényeket a könyvtári na-
pok alatt a városkörnyéken is. Ízelítõül:
Bikácson (A nagymama fõztje), Bölcskén
(kiállítás: Bezzeg az én idõmben!, elõadás Az
egészséges nagyi címmel), Györkönyben
(hagyományos helyi ételek – például a salz-
prezn – sütése), Nagydorogon, Németkéren,
Pusztahencsén is. ■
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43 településrõl 181 programmal jelentkezett
Tolna megye az idén. Az apró, kis létszámú
falvak, ahol „csak” könyvtári szolgáltatóhe-
lyek vannak, épp úgy, mint a nagyobb váro-
sok: Bátaszék, Bonyhád, Dombóvár. Duna-
földvár, Paks, Simontornya, Tamási. 

Szekszárd

A médiában napról napra közzétett híradá-
sokkal és plakátjainkon hívtuk a generáció-
kat a tájékozott, a kreatív, az egészséges és a
társas nagyik programjaira, ahol az eleve ja-
vasolt témákhoz neves szakembereket, mû-
vészeket sikerült megnyernünk. 

Tudjuk, hogy manapság a társadalmi kom-
munikáció kiemelkedõ terepe az internet, s a
számítógép alkalmazásait az idõsebbek is szí-
vesen elsajátítják tanfolyamokon és az egyes
rendezvényeken, így a www.mindmegette...
címû, internettel történõ szórakoztatás és a
Bedekovity Zóra által vezetett fotókönyv-
készítés felbátorította a résztvevõket az
alaptanfolyamra való jelentkezésre. A Biz-
tonságunk otthon és az úton címû elõadás,
amelyet Illés László nyugalmazott rendõrka-
pitány tartott, azért volt érdekfeszítõ, mert
az elszaporodó trükkös lopások Tolna me-
gyei tapasztalatait összegezte, és a résztve-
võk nem kis meglepetésére közölte, hogy
nem elég például a rendõri egyenruhát látni,
hiszen az már kapható igazolvánnyal együtt
a „piacon”, a felmutatott igazolványt a rend-
õrség központi számán ellenõriztetni is kell.

Volt kreatív mûhely is, ahol két korosztály
készített karácsonyi díszeket, hallgatta Ko-
vács Gábor elõadómûvész megzenésített ma-
maverseit, de együtt röcögött, énekelt az ifjú
édesanya kisgyermekével (aki már a baba-ol-
vasójegyet is szívesen megette volna) Cseke
Klára foglalkozásán, ami olyannyira sikeres
volt, hogy a zenepedagógus azóta rendszeres
vendége a gyermekkönyvtárnak. A Mesélj ne-
kem, mesélek neked címû, háromgenerációs
rendezvény elõadója Sebestyén István Kárpát-
medence-díjas székely mesemondó volt, aki-
nek közismert humorától dõlt a közönség.

A könyves vasárnapon nagy tömeg várta a
nyitást. Több mint 200 ember iratkozott be
vagy át, egész nap „mentek” a gépek, és
szép számú közönség volt kíváncsi a valós
és virtuális újságok bemutatójára, a filmve-
títésre, de különösen a Béresné Kollár Éva
zenemûtáros-könyvtáros által szóban, zené-
ben, képben bemutatott, Edit Piaf életérõl
szóló elõadásra, amelyrõl meghatottan távo-
zott a közönség. A gyermekkönyvtárban
egész napos nagy buli volt Papa-mama-
gyerekek címen, ahol aztán mindent lehetett:
táncolni, bábszínházazni, zenélni, inter-
netezni és az ülõpárnákon fekve… olvasni.

Bátaszék

A Keresztély Gyula Városi Könyvtárban
igen élén társasági életet éltek a beszélgetõ
nagyik, most az olvasás lehetõségeirõl, csa-
ládregényes olvasmányélményeikrõl számol-
tak be, meghallgatták Rudolf László könyv-
ismertetõjét a Józseffalvi fényképalbumról, a
varrókör tagjai pedig a hagyományokat vit-
ték át a mindennapokba. A könyves vasárna-
pon egész napos interaktív program során 
a könyvtár életével, történetével ismerked-
tek.

Bonyhád

A netezõ nagyik Bonyhádon, a Solymár Im-
re Városi Könyvtárban szintén a monitor elé
vetették magukat, de volt csipketerítõ-kiállí-
tás és zoknikötõ-verseny, Vuk tanoda, film-
vetítés, mûveltségi verseny, Olvasni jó!
könyvismereti vetélkedõ, sõt a Perczel-kerti
Nordic Walking után  meg is szépülhettek a
nagymamák egy kozmetikai bemutatón és
tanácsadáson. Nem maradt el a nagyi café, a
receptcsere, a kötényfestés, a teakóstolgatás,
elõadás az életmód és az egészség összefüg-
géseirõl és arról, hogy a házi kedvenc is le-
het társ. Volt reikibemutató, egy vidám nyílt
nap és mesedélután unokákkal, az állatok
világnapja alkalmából hirdetett rajz- és fotó-
pályázat eredményhirdetése, Kovács Gábor
elõadómûvésszel zenebölcsi és zeneovi, va-
lamint nem utolsósorban Pilinszky János
költészete és „…amit én irántad érzek” cím-
mel Decsi Kiss János elõadóestje. 
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Összefogás Tolnában

✒✒    Németh Judit



Dombóvár

Dombóváron is különleges csemegéket kí-
náltak ifjaknak és nagyiknak. Rendeztek in-
ternetes vetélkedõt Egérfogó címmel, a kre-
atív nagymamák kézmûves termékeiket 
mutatták be és árusították nagy sikerrel,
aminek folytatása is várható, hamarosan jön
a karácsonyi kézmûves vásár. A Kerekítõ
foglalkozások szülõk és bölcsõdések részvé-
telével Dombóváron is az összetartozást erõ-
sítették, mint ahogy nagy érdeklõdéssel 
fogadták a könyvtárlátogatók Hetesi Zsolt
fizikus vetítettképes elõadását a Föld jövõjé-
rõl, Ékes László Apám kenyere címû novel-
láskötetét és Nagy Janka Teodóra – Szabó
Géza a vásárok világáról szóló könyvének
ismertetését is.

A dombóvári kistérség minden tagkönyv-
tára nyitva tartott a könyves vasárnapon, és
jó néhányan programokkal, több helyütt bá-
bozással lepték meg olvasóikat.

Dunaföldvár

A dunaföldvári Berze-Nagy Ilona Könyvtár-
ban a neten függõ nagyik foglalkozásai mel-
lett többek között szó esett az egészséges 
élvezet-táplálkozásról dietetikus praktikus
tanácsaival és termékbemutatójával. A köny-
vek házhoz szállítását is ismertették, majd a
tékába vártak több korosztályt, hogy ismer-
kedjenek a képregénnyel és a Nyitott
Könyvmûhely Kiadóval. A zenés szórakoz-
tató délutánon volt fejtörõ és kártyajáték,
kézimunka és festménykiállítás, de a könyv-
tár kihelyezett programot is tartott, amely-
nek során az idõsek otthonába vitték az iro-
dalmat, Õszi hangulat címen. Óriási sikert
aratott a Ki süti a legjobb földvári krémest?
program, ahol fõleg a gyerekek kóstolgatták
az otthon sütött „termékeket”, és díjazták a
legjobbakat.

Paks

A Paksi Közmûvelõdési Nonprofit Kft.
könyvtára ez évben is izgalmas lehetõséggel
lepte meg  az idõseket, akik bármilyen pro-
dukciót elõadhattak, amelyekbõl DVD ké-
szült és azokat ünnepélyesen bemutatták. 

A Pákolitz István Városi Könyvtár rendez-
vényeire is sokan voltak kíváncsiak. Ezekrõl
egy önálló írásban olvashatnak. 

Simontornya

Simontornyán emlékezetes kiállítás nyílt ré-
gi képeslapokból, amelyeken a város múltja
elevenedik meg. A helyi nyugdíjas klub na-
gyi olvashow-n mérte össze „erejét”, mese-
házban olvastak a kicsiknek, akik azután
kézmûveskedtek. Nagy tetszést aratott a
Zerngõ ABC, Lukácsy Katalin zenés mûso-
ra is.

Tamási

A nagyik itt is elszántan ismerkedtek az
internettel, személyre szóló segítséget kap-
tak egész héten át. Kézmûves-foglalkozáson
az õsi mesterségek rejtelmeibe is betekintet-
tek, sõt csuhéból készült munkáikat, népi
ékszereiket ki is állították. Meséltek az uno-
káknak, majd Mácz István új könyvével, a
Merjünk boldogok lenni! címûvel, író-olva-
só találkozón ismerkedtek meg.

A családiasan jó hangulatú programok
vonzották a Tolna megyei lakosságot azo-
kon a településeken is, amelyek nevét érde-
mes felsorolnunk: Alsónána, Alsónyék,
Báta, Bikács, Bölcske, Cikó, Csibrák, Duna-
szekcsõ, Egyházaskozár, Fadd, Felsõnána,
Grábóc, Gyönk, Györe, Györköny, Hõ-
gyész, Kakasd, Kisdorog, Kismányok,
Kurd, Lengyel, Medina, Mórágy, Mosdós,
Nagymányok, Õcsény, Pörböly, Puszta-
hencse, Sárpilis, Sióagárd, Szakály, Szakcs,
Tengelic, Tolna, Várdomb. ■
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Könyvtárunk, a Kál-
mán Imre Kulturális
Központ Könyvtára,
az idén is megszer-
vezte az országos
könyvtári napok al-
kalmából siófoki rendezvénysorozatát.

Munkánk során mottóul a fenti idézetet
választottuk, s ennek megfelelõen szervez-
tünk színes, változatos programokat a tájé-
kozódáshoz, az együttléthez, az aktív pihe-
néshez. 

Mivel gyermekrészlegünk külön épület-
ben található, az események két helyszínen
zajlottak.

A gyermekkönyvtárban a nagyszülõknek
és unokáiknak közös programokat szervez-
tünk. Az ügyes kezû érdeklõdõk két kedvcsi-
náló foglalkozás keretében ismerkedhettek
az origami technikájával, s egy csodálatos
kiállítást is megtekinthettek Ácsné Dóczi
Éva origamikészítõ munkáiból. A foglalko-
zásokról mindenki a maga által hajtogatott
tulipáncsokorral távozott.

Együtt pályázhattak nagyik (természete-
sen a papik is) és unokák egy meseíróverse-
nyen. A nagyi mint meseíró, az unoka mint
illusztrátor. A legötletesebb munkákat egy
kis házilag készített mesekönyvbe gyûjtöt-
tük – ez volt a pályázók ajándéka. 

Nagy sikere volt a „Nagyi – unoka party-
nak” is, ez egy vidám délelõtt volt játékos
ügyességi feladatokkal, rejtvényekkel, nyel-
vi játékokkal, humorral fûszerezve. A részt-
vevõk könyvjutalmat, apró ajándékokat kap-

tak, s ha már „partyt”
rendeztünk, a vendég-
látás sem maradt el. 
A gyerekeknek süte-
ményt, üdítõt kínál-
tunk, a nagyszülõk

egy pohár borral koccinthattak.
Meglepetésként meghívtunk egy nagypa-

pát is, akit történetesen Levente Péternek
hívnak. A nagyszülõk nosztalgiával gondol-
hattak fiatal szülõ korukra, hiszen gyerme-
keik számára õ volt Móka Miki, a népszerû
televíziós sorozat, a Zsebtévé adásainak fõ-
szereplõje. Vendégünk délelõtt az óvodáso-
kat, délután a kisiskolásokat és nagyszülei-
ket szórakoztatta. 

Felnõtt részlegünkben a hírlapolvasó kiál-
lítóteremmé lépett elõ, itt rendeztük be a
Hajdanán… címû retrokiállítást. A kultúra,
szórakozás, kikapcsolódás, szabadidõ tár-
gyait, emlékeit mutattuk be, ötven, hatvan,
hetven év távlatából. A kiállítás anyagát
részben a felhívásra jelentkezõ nagyközön-
ség, részben munkatársaink kölcsönözték. 
A nagy érdeklõdésre való tekintettel a kiál-
lítás két héten keresztül volt látogatható. 

Természetesen a számítógép-használati,
internethasználati foglalkozásainkat az idén
is megtartottuk azoknak az érdeklõdõknek,
akik most ismerkednek a net világával.

Próbálkoztunk, hátha írnak nekünk cyber-
mamik és -papik. Olyan vállalkozó szellemû
jelentkezõkre számítottunk, akik ifjúságuk
vagy jelen napjaik érdekes, izgalmas, mara-
dandó emlékû történeteit könyvtárunkba el-
juttatják akár levélben, akár e-mailben. 
A legsikeresebb írásokat szerettük volna a
könyvtár honlapján közzétenni, de egyelõre
sajnos senki sem vállalkozott arra, hogy „ki-
lépjen a világhálóra”.

Két meghívott elõadónk közül Gyógyító
mesék címmel Boldizsár Ildikó etnográfus,
mesekutató, meseterapeuta a mese gyógyító
erejérõl, meseterápiáról tartott elõadást szü-
lõknek, nagyszülõknek. Õ már többször is
vendégünk volt, így ez alkalommal is igen
jelentõs volt az érdeklõdés. 
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Országos nagyi könyvtári napok Siófokon

✒✒    Krasznainé Szabó Katalin

„Ne csak éveket adj az életedhez,
hanem vigyél életet az éveidbe !”

Dale Carnegie



Másnap Vértes László fõorvos, zenetera-
peuta, a Magyar Mûvészetterápiás Társaság
elnöke elõadását hallgathattuk a Balaton kör-
nyék (Siófoktól Siófokig) zenetörténetérõl.
Sok érdekességet, anekdotát ismerhettünk
meg a Balatonhoz kötõdõ zenemûvekrõl,
egykor itt élt vagy nyaralt zeneszerzõkrõl,
elõadómûvészekrõl, természetesen mindezt
zenehallgatással egybekötve.

A legszokatlanabb programunk a Könyv-
tár a piacon címet viselte. Gondoltunk egy
merészet, és kiléptünk a könyvtár falai kö-
zül. Bizony sokan meglepõdtek azon a pén-
teki napon, amikor a vásárcsarnokban, a
zöldségek között meglátták könyvtárunk
plakátját és portékáinkat. Tájékoztatókat,
könyvajánlókat, színes összeállításokat ké-
szítettünk, az ajándékkönyvekbõl, folyóira-
tokból bárki válogathatott. A legfõbb ked-
vezmény az ingyenes beiratkozás lehetõsége
volt – amit meglepõen sokan vettek igénybe.
A helyszínen nem csak a bevásárló „na-
gyik”, de minden korosztály ismerkedhetett
szolgáltatásainkkal. 

Végül a mozgalmas hétköznapok után
szombaton meghosszabbított, vasárnap rend-
kívüli nyitvatartási idõben vártuk olvasóin-
kat könyvtár-túrákkal, ingyenes beiratkozás-
sal, internetezési lehetõséggel.

Kistérségi könyvtárainkban vendégünk
volt Kóka Rozália mesemondó, aki székely
mesékkel örvendeztette meg közönségét, il-
letve Figura Ede elõadómûvész megzenésí-
tett verseket adott elõ.

Gyorsan eltelt a hét, minden munkatár-
sunk jól helytállt, ki a szervezésben, propa-
gandamunkában, ki a tényleges lebonyolí-
tásban. 

A programok összeállításakor változatos-
ságra törekedtünk, természetesen figyelem-
be véve az életkori és a helyi sajátosságokat.
Próbáltunk érdekes, de hasznos, a minden-

napokban is alkalmazható ismereteket, új
információkat közvetíteni. Az elõadások ki-
választásánál szándékosan kerültük az
egészséggel, életmóddal kapcsolatos témá-
kat, amelyekkel, ha szükséges, egyébként is
mindenkinek foglalkoznia kell. A szervezõ-
munka során a mottóul vett idézet szellemé-
ben próbáltunk pozitív, optimista kisugár-
zást adni a teljes rendezvénysorozatnak.
Úgy tûnik, ez sikerült. Programjaink után
csupa elismerõ visszajelzést kaptunk. Ami
mérhetõ: meglepõen magas volt a héten
újonnan beiratkozott olvasók, illetve az ér-
deklõdõk száma. 

Most pedig jön egy kis „szusszanás”, és
„mindjárt” készülhetünk a jövõ évi rendez-
vényre.

Végül néhány észrevétel.
Az idei könyvtári napok középpontjában a

nagyi korosztály állt. Az elnevezés (nagyi
könyvtári napok) nem bizonyult túl szeren-
csésnek, visszajelzéseink alapján nem is
örültek ennek a megszólítottak. A mai na-
gyik többsége még fiatalos, aktív (ezt hang-
súlyozták is), s ugyanúgy idõhiánytól szen-
vednek, mint bárki más. A nagyi kedves szó,
de hallatán fehérkontyos, kötögetõ, habos
kávét kínáló öreg nénike képe jelenik meg
képzeletünkben, nem elsõsorban a mai, „szá-
guldó nagyi”. Éppen ezért plakátjainkon, rek-
lámanyagunkban próbáltuk ezt a korosztályt
„szépen” körülírni, s ötvenen felülieknek,
nyugdíjasoknak, idõsebbeknek és minden ér-
deklõdõnek ajánlani a rendezvényeinket, s
csak módjával használni a nagyi szót. 

A másik dolog az összefogás közös hon-
lapjára való adatfeltöltés kérdése. Természe-
tes, hogy dokumentáljuk a rendezvények 
látogatottságát. Részvételi statisztikát készí-
tünk, és fényképeken is megörökítjük az ese-
ményeket, de az elvárás szinte naprakész
adatszolgáltatás volt. Az utolsó napon (vasár-
nap) például még javában nyitva tartottunk,
de már az adatszolgáltatást el kellett küldeni.
Ahol létezik csak az informatikával foglalko-
zó kolléga, ott ez talán nem okozott különö-
sebb gondot, de nálunk és gondolom másutt
is, ez elég problémás volt – vagy az érdeklõ-
dõkkel foglalkozunk, vagy adminisztrálunk.
Az adatfeltöltés módját talán érdemes lenne
kicsit újragondolni és leegyszerûsíteni. ■
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Könyvtár a piacon



A nagyik érdeklõdõk, a nagyik kreatívak, a
nagyik jókedvûek és a nagyik olyan nyitot-
tak, mint a gyermekek. Ezért is szeretjük
õket, és ezért hálás feladat könyvtári napok-
ra és könyves vasárnapra invitálni a nagyi-
kat. 

A ceglédi könyvtárban az egy hét alatt két-
szer is megszólíttattak pszichológus által, s
mindkettõ vidámra, önkritikusra és elgon-
dolkodtatóra sikeredett, olyannyira, hogy
felmerült, érdemes lenne havonta egy alka-
lommal a játékos formájút (a könyves vasár-
napit) továbbvinni. Ez mindenképpen dicséri
Koltói Lilla fiatal pszichológust is, aki reme-
kül közelített a sok tapasztalattal, bölcses-
séggel felvértezett és játszani szeretõ, aktív
nagyikorúakhoz.

Az erõt adó pozitív gondolkodás miként-
jét vezette le Kígyós Éva pszichológus,
ugyancsak a jelenlévõ nagyik aktív részvéte-
lével, s erre szinte rímelt a másnapi könyv-
bemutató, ahol Mácz István ceglédi szerzõ
Merjünk boldogok lenni! címû könyvérõl
beszélgetett az íróval Surányi Dezsõ pro-
fesszor.

Az utazást kedvelõ nagyik a Ceglédi Kék
Újság munkatársának, Kõhalmi Dezsõnek a
vetítettképes élménybeszámolóját hallgat-
ták, nézték, és az út során begyûjtött tárgyi
emlékekkel kiegészítve, szinte kézzelfogha-
tó közelségbe kerülhettek Thaifölddel.

És eljött az édes vasárnap, hiszen Keve-
rem-kavarom sütiversenyt hirdettünk min-
den korosztálynak, és legnagyobb örömünk-
re bõven akadt munkája a szakmai zsûrinek. 

Tizennégy sütemény érkezett tizenkét „al-
kotótól”, s a díjazottak között volt nagyi, de
volt az unoka-korosztályhoz tartozó is. Az
elõbbi habkönnyû hájastésztával, az utóbbi
reform répatortával.

A multimédia teremben öröm volt számí-
tógépek elõtt látni a nagyikat, azt, ahogy a
nagyinet tanfolyamon már alapos tudásra
szert tett egykori „hallgatók” segítettek el-
igazodni az „újoncoknak” az információk
hálójában. 

A délutáni záróprogram is rímelt az egész
hét és a Könyves vasárnap programjaira:
egy ceglédi vendéglõs família, az Imregi
család tagjaival beszélgetett a helyi rádió
munkatársa, Szatmári Gábor. A szülõi sze-
retet, megbecsülés, a szellemi értékek õrzé-
sének, továbbvitelének fontossága, a család
meg- és összetartó erejének hangsúlyozása
és megnyilvánulása érezhetõen derûssé va-
rázsolta a hangulatot, s a jelenlévõk ebben a
szellemben koccintottak a ceglédi borral az
Imregi család egészségére, és a könyvtári
napok sikerére.

„Nagyi és én” a gyermekkönyvtárban

Gyermekkorunk kedves emléke, amikor a
nagymama mesélt nekünk, verset tanított,
vagy segédkezhettünk konyhájában. Ezt 
a vidám, meghitt hangulatot szerettük volna a
könyvtár falai között is újraélni szombat
délelõtti programunkkal. Kis olvasóinkat
nagyszüleikkel vártuk. Érkeztek is a nagy-
mamák unokáikkal, szép számban.
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✒✒    Molnárné Vida Anna – Némedi Tivadarné

Kígyós Éva



Papp Györgyi elõadómûvész zenés iro-
dalmi mûsora igazi élmény volt gyereknek,
felnõttnek. Hallgattunk népmesét, verset
Zelk Zoltántól, Weöres Sándortól, Varró Dá-
nieltõl, és megzenésített verseket. Ismert
gyermekdalokat énekeltünk.

Ezután következett a nagyizsúr. Menyhárt
Ági játszóházvezetõ közremûködésével ké-
szültek az ötletesebbnél ötletesebb mézes-
kalács figurák. 

Régi gyermekjátékokból összeállított ki-
állításunkra rácsodálkoztak, a játék örömébe
feledkezve egyiket-másikat ki is próbálták.

Mesegombolyag címû kalandjátékunkra
már szeptember elején elkezdtük a készülõ-
dést. Az gyorsan eldõlt, milyen mesehelyszí-
neket szeretnénk, már csak a díszletek kivi-
telezéséhez gyûjtöttük az ötleteket (meg a
sok-sok anyagot és kelléket). Mivel ennek 
a játéknak nagy helyigénye volt, a program
helyszíne a mûvelõdési központ színházának
elõtere lett. Két emeleten hét mesehelyszínt
helyeztünk el. A játék lényege: ismert mesék
díszleteinél mesehõsökkel találkozhattak a
gyerekek, és „szerencsét próbálhattak”, azaz
játékos-mesés feladatokban vehettek részt.
Ötletgazdag és kreatív kolléganõknek kö-
szönhetõen valamennyi helyszín „mesés”
lett (Csipkerózsika indákkal benõtt kastélyá-
hoz még egy rokkát is kaptunk kölcsön).

A díszletek fényét még emelték a fantá-
ziadús jelmezekbe öltözött meseszereplõk
(kollégák), és a furfangos feladatok. Na és
persze mégiscsak könyvtárosok vagyunk,
így valamennyi helyszínhez rövid könyv-
ajánló plakát is készült. 

Eljött a nagy nap, a könyves vasárnap, ez-
zel együtt az országos esõ is megérkezett
Ceglédre. Egy kicsit (nagyon) izgultunk, de
amikor kilenc óra elõtt tíz perccel zsúfolásig
megtelt az épület aulája, már más miatt ag-
gódtunk egy kissé.

A könyvtár igazgatónõje (természetesen õ
is meseszereplõnek öltözve) fogadta az ér-
kezõket. Indulhatott a kaland(mese)játék. 

A játékosok találkozhattak a török csá-
szárral, és aki ügyes volt, megszerezhette a
kiskakas gyémánt félkrajcárját, próbát tehet-
tek Móricz Zsigmond Iciri-piciri meséjénél,
aki jól tudott horgászni, megkaphatta a ki-
rálykisasszony aranyalmáját. Jancsi és Julis-
ka mindenkit megjutalmazott, aki a boszor-
kány feladatát ügyesen megoldotta. A sár-
kány barlangjában a meseszereplõk elveszett
párját vagy tárgyait kellett megkeresni, és
akik ügyesen rakták össze egy mesepuzzle
darabjait és jól válaszoltak, felébreszthették
Csipkerózsikát a százéves álmából. A legne-
hezebb feladat talán a mesebeli erdõben várt
a „vitézekre”, meg kellett küzdeniük az or-
das farkassal.

A sorban állás ellenére türelmes, vidám,
játékos kedvû gyerekekkel és szülõkkel ta-
lálkoztunk.

Ezen a családi délelõttön mintegy négy-
száz gyermeknek és felnõttnek sikerült a
kaland(mese)játék próbáit kiállnia, és  jutal-
muk belépõjegy lett a  játék után kezdõdõ
Csalavári Csalavér címû mesejátékra, a Ha-
hota színház elõadásában. ■
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Egy paravánnal kezdõdött minden. Ponto-
sabban azzal a problémával, amivel egyre
több gyermekkönyvtár kénytelen szembe-
nézni: az olvasók, látogatók számának csök-
kenésével. Ahogy azt mondogatni szokták:
az internet, a tévé, a DVD elvonja a gyereke-
ket a könyvtõl, a könyvtártól. A szülõk már
nem érnek rá esténként meséket olvasni lá-
nyaiknak, fiaiknak, hiszen az egész napos
munka után otthon is helyt kell állniuk. Egy-
szerûbb, ha benyomják a televíziót, a számí-
tógépet. Mindezen persze lehet siránkozni és
ölbe tett kézzel ülni, várva az olvasót, a gye-
reket és a szülõt, hogy mégis benyit a könyv-
tárba. Vagy lehet tenni érte. De mit? Pótol-
hatja-e a könyvtár a mesélés örömét?

Mint számos gyermekkönyvtáros, mi is
próbálkoztunk sok mindennel. Játszóházzal,
mesemondó szõnyeggel, ahol könyvtárosok,
óvónõk, de akár szülõk is elmondhatták ked-
venc meséjüket. Mindez hol több, hol keve-
sebb sikerre vezetett. 

Aztán megtaláltuk a paravánt. Pontosab-
ban tudtuk, hogy árválkodik valahol a
könyvtárban, egy félreesõ helyiségben, ahol
nincs láb alatt. Ám el is felejtkeztünk róla.
El, hiszen nem is igen tudtuk, mit kezdjünk
vele. Egyszer azonban belebotlottunk. A pa-
ravánt nézve pedig eszünkbe jutott, gyerek-
ként mennyire szerettük a bábelõadást. Sõt,
az is hamar kiderült, nem csak nézni, de ját-
szani is bábszínházasdit! Egy darabig néze-
gettük, aztán arra gondoltunk, ha lennének
bábok, rendezhetnénk elõadást a gyerekek-
nek. Persze, mindjárt megfogalmazódtak az
ellenérvek is: nem tudjuk mi megcsinálni,
könyvtárosok vagyunk, nem színészek.

Néhányan mégis összeálltunk, és eldön-
töttük: a közelgõ Mikulásra egy bábelõadás-
sal lepjük meg a gyerekeket. Díszleteket ké-
szítettünk, próbáltunk, és néhány hét alatt
összeállt az elsõ elõadás. A bemutatóra né-
hány tucatnyi gyerek jött el. A paraván mö-
gül ugyan mi nem láttuk a csillogó gyer-
mekszemeket, de a nevetésbõl, a velünk
együtt énekelt dalokból sejtettük: megnyer-
tük a közönségünket. Ezt pedig csak erõsí-

tették a szülõk, akik az elõadás után kérdez-
gették, mikor lesz a következõ bemutató. Mi
pedig szinte rögtön döntöttünk: újabb elõ-
adást készítünk. Innen már nem volt megál-
lás. Egyre több család érkezett az elõadások-
ra. Óvodai csoportok jelentkeztek be. A gye-
rekek, a családok pedig az elõadás után ott
maradtak. A könyvek között válogattak és
kölcsönöztek.

Közben az is kiderült, a bábozás csapat-
építésnek sem rossz. Az elõadások ugyanis
igazi közös produktumok. Van, akiben egy
díszlettervezõ veszett el, más varrónõként
segít, de ha kell, tudunk verseket faragni,
dalszöveget írni is. Így lassanként kialakult
a „bábszínház” magja. S nem csak gyer-
mekkönyvtárosokból. Akad közöttünk fel-
nõtt olvasószolgálatban tevékenykedõ kollé-
ganõ, sõt ruhatáros is. Mindez pedig igazol-
ja, hogy egy nagyobb könyvtárban is tudnak
együtt, egy cél érdekében gondolkodni és
tenni a különbözõ részlegekben, emeleteken,
egymástól egyébként elkülönülten dolgozó
kollégák.

Talán ezt az összefogást érezték meg má-
sok is. Hiszen néha onnan jött a segítség,
ahonnan nem is vártuk. Így például a szol-
noki Szigligeti Színház egyik színészétõl.
Horváth Gábor mikor hallott a kezdemé-
nyezésünkrõl, azonnal jött és segített. Sok
„apró kis ötlettel” színesítette az elõadást,
rendezte és irányította a darabot, ha kellett
élõ gitárkísérettel kiváltva az addig számító-

Könyvtári Levelezõ/ lap • 2009. december 21

Bábszínház a szolnoki Verseghy Ferenc Könyvtárban

✒✒    Teleki Józsefné

Tündérszép Ilona 
és Árgyélus



géprõl szóló muzsikát. De jött a színház
énektanára is, Simon Erika pedig nem csak
zongorázott, de tanított is énekelni.

Mára már szûk lett a gyermekkönyvtár ol-
vasóterme, mely helyet ad a bábelõadások-
nak. Így egy-egy szombaton már kétszer is a
paraván mögé kellett állnunk. A kezdemé-
nyezésre felfigyelt a városi tévé, a megyei
lap, melynek internetes portálján így fogal-
mazott Jenei Gyula költõ: „Tudták, hogy
Szolnokon van egy bábszínház!”

A legnagyobb dícséretet mégis a gyere-
kektõl kapjuk és kaptam. Az egyik kisfiú
ugyanis a minap a könyvtárba benyitva így
köszönt: szia, Sipka Manó!

Bábelõadásaink a könyvtárban, idõrend-
ben: 2008. december 6. – Két Mikulás nem
fér meg egy erdõben; 2009. január 31. – 
A bûvös kendõ; 2009. február 28. – Amikor
a Tél is fázott; 2009. március 21. – Az Arany-
város muzsikusa; 2009. április 25. – Cini Sa-
mu és Bálna Béla; 2009. május 23. – Tündér-
szép Ilona és Árgyélus; 2009. szeptember 26.
– Az égig érõ paszuly; 2009. október 31. –
Internetes szavazás alapján az olvasók vá-
laszthattak, hogy a már látott bábelõadások
közül, melyiket szeretnék újra megnézni. 
A legtöbb szavazatot Tündérszép Ilona és
Árgyélus kapta. ■

Könyvtári Levelezõ/ lap • 2009. december22

Nem kis öröm volt a II. Rákóczi Ferenc Me-
gyei Könyvtár számára, amikor kiderült,
hogy a már hónapokkal, sõt évekkel koráb-
ban elkezdett munka meghozta gyümölcsét.
A könyvtár által vezetett konzorcium a TIOP
1.2.3/08/01 pályázat eredményeként közel
100 millió forintot fordíthat a kitûzött célok
megvalósítására. Nem véletlen, hogy éveket
említek, hiszen a pályázati célokban megfo-
galmazott fejlesztések nem hirtelen támadt
ötletek, hanem évekkel ezelõtt megfogalma-
zott, akkor még távolinak tûnõ elképzelések,
amelyek a megyei könyvtár munkájában fo-
lyamatosan tetten érhetõk voltak, és a pályá-
zati forrás segítségével teljesedhetnek ki.

Hogyan is kezdõdött? A II. Rákóczi Ferenc
Megyei Könyvtár életében a 2003-as igazga-
tóváltással nemcsak személycsere történt, ha-
nem új feladatok, új célok fogalmazódtak
meg – komoly kihívások elé állítva a könyv-
tárosokat –, melyek közül a legfontosabb az
volt, hogy a megyei könyvtár újra valóban
„megyeivé” váljon, a megye könyvtári ellátá-
sa pedig sokkal magasabb színvonalú legyen.
Elsõként a területi ellátás szervezeti háttere
került kialakításra, majd folyamatosan történt
a kapcsolatok kiépítése. 

Az eredményes munkához segítséget nyúj-
tottak: a jogszabályi háttér, a könyvtárügy
stratégiai céljai, az országos szakmai progra-
mok, kiemelten a KSZR-ben megfogalma-
zottak, valamint a megvalósítást segítõ forrá-
sok (pályázatok, mozgókönyvtári normatíva).
Az elsõ sikereket az jelentette, hogy az el-
nyerhetõ támogatásokból Borsod-Abaúj-
Zemplén megye kiemelkedõen magas száza-
lékban részesült. 

A 2005. évi NKA pályázaton úgy vett részt
az intézmény, hogy integrált rendszerének
cseréjével, korszerû szerverek üzembe állítá-
sával a megye könyvtárainak fejlesztése is el-
indulhasson. A távlati cél – a megye könyvtá-
rai katalógusának összekapcsolása és közös
felületen elérhetõvé válása – érdekében csat-
lakozhattak a rendszer használatához partne-
reink. Mára a könyvtár honlapjáról érhetõ el
az Abaújszántói Petõfi Sándor Mûvelõdési
Ház és Könyvtár, a mezõcsáti ÁMK Kiss Jó-
zsef Közösségi Ház és Könyvtár, az Ózdi
Mûvelõdési Intézmények Városi Könyvtár, a
pálházai Térségi Mûvelõdési Ház és Könyv-

Az égig érõ paszuly



tár, valamint a Sátoraljaújhelyi Városi Könyv-
tár adatbázisa, és folyamatosan feldolgozásra
kerül a megyei könyvtár katalógusába a Mis-
kolci kistérség könyvtárainak állománya.  

A pályázat benyújtásához olyan konzorci-
um jött létre, melynek minden tagja érdekelt
a megfogalmazott célok megvalósulásában.
Ezért kérte felvételét a nyilvános könyvtárak
jegyzékére a Herman Ottó Múzeum és a Me-
gyei Pedagógiai Intézet könyvtára, így 
a megyei könyvtár mellett a további három
megyei fenntartású intézmény (múzeum, le-
véltár és pedagógiai intézet) könyvtára is be-
kerül a rendszer vérkeringésébe.  A konzorci-
um kialakításakor több szempontot vettünk
figyelembe. A múzeum és a pedagógiai inté-
zet könyvtárai fontos szerepet töltenek és
tölthetnek be a jövõben is a formális és infor-
mális képzés támogatásában, ezért fontos ál-
lományuk elérhetõsége. A további partnerek
földrajzilag vagy egyéb szempontból hátrá-
nyos települések, városok és községek, ahol a
fejlõdés, a fejlesztés igénye erõs volt, és
egyetértettek abban, hogy a projekt eredmé-
nyeként sokat tehetnek a településükön élõk
hátrányainak leküzdéséért. A sikeres projekt
kedvezményezettjei: a II. Rákóczi Ferenc
Megyei Könyvtár, mint a konzorcium vezetõ-
je; A Mûvelõdés Háza és Könyvtára, Sárospa-
tak; ÁMK Kiss József Közösségi Ház és
Könyvtár, Mezõcsát; Halmaj Község Ön-
kormányzata; Abaújszántó Város Önkor-
mányzata; a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati és Köz-
mûvelõdési Intézet, Miskolc; Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei Múzeumi Igazgatóság, Mis-
kolc; Sátoraljaújhely Város Önkormányzata. 

A projekt elsõdleges célja az, hogy egy
megyei tudástárat hozzunk létre, a megye
könyvtárainak katalógusát közös felületen el-
érhetõvé tegyük, a könyvtári szolgáltatásokat
a legtávolabbi településen is biztosítani tud-
juk. Ez nem valósul meg azonnal és maradék-
talanul az uniós forrásból, de ezt kívánjuk a
jövõben elérni. Megvásároljuk a Corvina
rendszer korlátlan hozzáférési jogát és olyan

nagy teljesítményû szervereket, melyek ezt a
célt képesek támogatni. Minden konzorciumi
tag számítástechnikai infrastruktúrájának fej-
lesztésére feladatellátásuk arányában kerül
sor, a fogyatékkal élõk könyvtárhasználatát
segítõ eszközöket vásárolunk, és egyes hely-
színeken kisebb felújítás is történik. Ennek az
infrastrukturális fejlesztésnek nemcsak a
kedvezményezett könyvtárak lesznek ha-
szonélvezõi, hanem a hozzájuk kapcsolódó
további könyvtárak, könyvtári szolgáltató és
közösségi terek, végsõ soron szinte a megye
teljes lakossága. Hogy is valósul ez meg 
pontosan? A megyei könyvtár 24 szolgálta-
tóhelyet lát el a Miskolci kistérségben, a sá-
rospataki könyvtár 14 településen végzi a
mozgókönyvtári feladatokat. Abaújszántó és
Mezõcsát könyvtárai további 28 településen
vannak jelen. A korábbi együttmûködõ part-
ner – az Ózdi Városi Könyvtár – 24 község
könyvtári ellátását biztosítja. A Herman Ottó
Múzeum könyvtára a megyei múzeumi háló-
zat központi könyvtára, a Pedagógiai Intézet
a megye oktatási intézményeivel van szoros
kapcsolatban, és még sorolhatnám. 

A további bõvítés lehetõségét biztosítja a
rendszer korlátlan használati joga, mely túl-
mutat a pályázati projekten és amelyhez már
további települések is jelezték csatlakozási
szándékukat. 

A projektet ünnepélyes nyitórendezvény-
nyel indítottuk, melyre 2009. október 28-án
került sor. A sajtótájékoztatóra, amelynek ke-
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Projektnyitó rendezvény és a hozzá vezetõ út  
A II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár és partnerei

✒✒    Bokrosné Stramszky Piroska



retében Venyigéné Makrányi Margit igazgató
ismertette a projektet, majd válaszolt az új-
ságírók kérdéseire, a megyében mûködõ min-
den médium meghívást kapott. Ezt követte a
nyitókonferencia. A Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Önkormányzat Hivatala fõjegyzõjé-
nek, Kovács Jánosnak a köszöntõje után
Skaliczki Judit, az Oktatási és Kulturális Mi-
nisztérium Könyvtári Osztályának fõosztály-
vezetõ-helyettese elõadásában ismertette a
két európai uniós pályázat révén a könyvtári
rendszerbe érkezõ forrásokat, az eddigi ered-
ményeket, valamint a továbbiakban feltáruló
pályázati lehetõségeket. A nyitórendezvény
korreferátumaként is felfogható, érdekes és
elgondolkodtató elõadást tartott Új paradig-
mák és a magyar társadalom jövõje címmel
Varga Csaba címzetes egyetemi docens, a
Stratégiakutató Intézet elnöke. Felvázolta
azokat a lehetõségeket, melyek a jövõ ma-
gyar társadalmát jellemezhetik majd. Ki-
emelte, hogy: „a globális jövõmodellek közül
hosszabb távon az emberiség megmaradását
csak valamely posztkapitalista modell, vagy
modellkombináció érheti el, amelynek vi-
szont feltétele az emberiség kollektív tu-
datának emelése”. Az elõadás helyenként 
elkeserítõ, helyenként azonban reménykeltõ
gondolatokat közvetített, és az elõadó arra is
rávilágított, hogy az emberek tudatának vál-
tozásában komoly szerep jut a könyvtárak-
nak is.

Az ünnepélyes programon közel százan vet-
tek részt a megye minden területérõl, a partner-
könyvtárak és települések képviseletében. Sok
partnerintézmény és szervezet is képviseltette
magát. Külön öröm volt számunkra, hogy a
Vakok és Gyengénlátók Szövetségétõl, vala-
mint a Mozgáskorlátozottak Egyesületébõl is
többen elfogadták meghívásunkat, így közvet-
lenül megtapasztalhattuk, hogy ez a meghívás
milyen sokat jelent számukra. Jó volt látni,
mennyire örültek a közös ünneplésnek. 

Ma már túl vagyunk a közremûködõ szer-
vezettel hetekig tartó egyeztetésen, az elsõ
projektrendezvény izgalmain, a szerzõdés is
hatályba lépett, így „csak” a pályázat megva-
lósítására kell koncentrálnunk. Nagy munka
áll elõttünk az elkövetkezõ hónapokban, de
úgy gondolom, a várható eredmény tükrében
ez nem lesz hiábavaló. ■
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A Központi Statisztikai Hivatal Könyvtár
2009-ben is konferenciával csatlakozott a
Könyvtárak összefogása a társadalomért
rendezvényeihez. Mivel az eseménysorozat
középpontjában ezúttal az idõsebb korosz-
tály állt, a tanácskozás témája is az úgyneve-
zett ezüstkorúak helyzete lett, itthon és az
Európai Unióban.

Ezüstkor. Tények és lehetõségek címmel
október 7-én a KSH Keleti Károly termében
adatokkal is alátámasztott elõadások világí-
tották meg az öregedõ népesség legfõbb jel-
lemzõit, a nyugdíjasok helyzetét és kilátásait.

A tanácskozást Bagó Eszter, a KSH 
elnökhelyettese nyitotta meg, aki a kedve-
zõtlen demográfiai irányok ellenére örven-
detesnek nevezte az idõskorúak egyre foko-
zódó aktivitását.

Az aktív nyugdíjas évek és a nyugdíjtör-
vény várható kilátásait elemezte Monostori
Judit kutató, a KSH Népességtudományi
Kutatóintézetének munkatársa. Elõadása az
1990 és 2009 között eltelt két évtizedet fog-
ta át. Ezen az idõszakon belül vizsgálta, mi-
lyen új társadalmi-politikai kérdéseket vetett
fel a népesség korstruktúrájának szerkezet-
módosulása. A demográfiai szempontból rö-
vid idõszak alatt az öregedési index (a 65

Ezüstkor

✒✒    Fülöp Ágnes

Bagó Eszter



éveseknek és annál idõsebbeknek a 14 éves
és annál fiatalabb korosztályokhoz viszonyí-
tott aránya) egyértelmû növekedést muta-
tott: míg 1990-ben 64,5 volt, 2000-ben már
85,5, 2009-re pedig elérte a 110-es értéket.

Monostori Judit szerint ez a dinamikus
növekedés a jövõben is folytatódni fog. A 65
évesek és annál idõsebbek aránya a teljes
népességen belül egyes elõrejelzések szerint
a jelenlegi 16,4 százalékról 2050-re 29,4,
majd 2060-ra 31,9 százalékra emelkedik.
Megállapítása szerint az idõskorúak társa-
dalmilag rendkívül differenciált csoportot
alkotnak. Éppen ezért a rájuk vonatkozó
programoknak ezt fokozottan figyelembe
kellene venniük, szelektált csoportok men-
tén lenne tanácsos kezelniük ezt a korosz-
tályt. Vizsgálatuk során két szempontot 
érdemes érvényesíteni. Elõször is kérdés,
megérik-e egyáltalán az idõs kort, másod-
sorban pedig, hogy a munkapiacon marad-
nak-e. 

Magyarországon az idõsebb korosztályok
foglalkoztatottsági rátája európai összeha-
sonlításban alacsony. A jelenség visszave-
zethetõ egyrészt a nyugdíjkorhatárra, más-
részt az idõsebbek munkapiaci esélyeire,
egészségi állapotára. Az idõsebbek munka-
erõ-piaci részvétele 1992 óta komoly válto-
zásokon esett át. 

A nyugdíjba vonulás melletti döntést erõ-
teljesen befolyásolhatja, hogy milyen munka-
lehetõségek állnak az érintettek rendelkezésé-
re a nyugdíj igénybevétele után. A korhatár 
feletti nyugdíj melletti foglalkoztatás 1990 óta
jelentõsen visszaesett – akkor 21 százalékuk
dolgozott, míg 2004-ben már csak 3 százalé-
kuk. Tehát egyre kevesebben számíthatnak rá,
hogy a hivatalos nyugdíjkorhatár után még
munkát vállalhatnak.

Szõke Gyuláné, Budapest II. ker. Önkor-
mányzat I. számú Gondozási Központjának
vezetõje Az idõskorúak információval való
ellátottsága. Az önkormányzati szervezetek
szerepe címmel beszélt az idõsek gondozá-
sáról. Elmondta, hogy a II. kerületben meg-
lehetõsen nagy, 31 százalék fölötti a nyugdí-
jas korúak aránya, és köztük is meglepõen
sokan érnek el kimondottan magas életkort.
Ez természetesen azt jelenti, hogy emelke-
dik azoknak az aránya, akik valamilyen
szintû szervezett ellátásra szorulnak. Sze-
mélyes gondoskodásban jelenleg 986-an ré-
szesülnek. 

Beszélt a támogatások, segélyek, szociá-
lis szolgáltatások rendszerérõl, az önkor-
mányzatok ellátási felelõsségérõl. A két
alapszolgáltatás, az étkeztetés és a házi se-
gítségnyújtás esetében az önkormányzatok
állami segítséget is kaphatnak, amennyiben
maguk nem tudnák vállalni a finanszírozást. 

A legfontosabbnak azonban azt tartja,
hogy az idõsödõ emberek megõrizzék kü-
lönféle képességeiket. Ha pedig szükséges,
a gondozók megpróbálják képessé tenni
õket arra, hogy minél tovább élhessenek
önálló életet, elláthassák önmagukat, hogy
megmaradjon szellemi és fizikai frissessé-
gük. Ennek érdekében igazán változatos
módszereket alkalmaznak, a gondozók vásá-
rolnak például keresztrejtvényeket, majd
együtt fejtik meg õket a gondozottakkal,
vagy csak az eredményüket vetik össze.
Ugyanakkor õk maguk is sokat tanulhatnak
az idõsektõl, hiszen rengeteg tudás és ta-
pasztalat gyûlik fel az emberekben az évek
folyamán.

Tokaji Károlyné, a KSH fõosztályvezetõ-
je Az idõskorúak szociális védelme az Euró-
pai Unió országaiban címmel tartott elõ-
adást. A demográfiai helyzetet elemezve 
elmondta: az Európai Unió 27 tagállamában
összesen 495 millióan élnek, a 65 éves és
annál idõsebb lakosság száma 84 millió. 
A népesség 4 százalékát a 80 évesek és an-
nál idõsebbek teszik ki. Számítások szerint
2060-ra az EU népessége 505,7 millióra nö-
vekszik, a 65 évesek és annál korosabbak
151,5 millióan lesznek, a 80 esztendõs és
annál idõsebb lakosság aránya pedig már a
népesség 12 százalékát adja majd. Figyel-
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met érdemel az is, hogy
jelenleg négy, 2060-ban
pedig két munkaképes
korú lakosra jut egy 65
év feletti idõs ember. 

Az Európai Unióban
nincs egységes szociális
biztonsági rendszert
elõíró szabályozás, min-
den tagállam szabadon
dönt arról, hogy a befi-
zetett járulékokért, adó-
kért milyen ellátásokat
nyújt állampolgárainak.
Az eltérõ gazdasági, tár-
sadalmi feltételek kü-
lönbözõ megoldásokat

kívánnak, a jóléti rendszerek sokféleségét
eredményezve. A munkaerõ szabad áramlása,
az uniós állampolgárok alapvetõ szociális jo-
gainak biztosítása azonban szükségessé teszi
a tagállamok szociális biztonsági rendszerei-
nek bizonyos szintû összehangolását.

A modern társadalmaknak szembe kell
nézniük azzal, hogy a demográfiai öregedés
folyamata komoly nyomást gyakorol a szo-
ciális védelmi rendszerekre. A népesség 
elöregedése a nyugdíjrendszerek fenntartha-
tóságának problémáin túl az önellátásra kép-
telen idõs emberek tartós ápolás iránti szük-
ségleteinek növekedését is jelenti. 

Típus szerint vizsgálva jelentõs különb-
ség tapasztalható az ellátások formájában. 
A magyar pénzbeli ellátásoknál a korai
öregségi nyugdíjazások magas aránya, míg a
természetbenieknél az elhelyezéssel járó
szolgáltatások alacsony hányada szembe-
szökõ. A társadalmi juttatásokon belül a
nyugdíjak szerepe a meghatározó: az uniós
országok az összes kiadás csaknem felét fi-
zetik ki nyugdíjként. A nyugdíjrendszerek
fenntarthatósága és megfelelõsége Európa-,
sõt világszerte a megoldandó problémák kö-
zött szerepel.

Az uniós tagországok jelentõs erõfeszíté-
seket tesznek a nyugdíjkiadások fékezésére,
ennek következtében az utóbbi években né-
mileg csökkent az ilyen jellegû ráfordítások
aránya a szociális juttatások rendszerében,
de az elõrejelzések szerint a 2006. évi 12 szá-
zalékról 2050-ig 15 százalékra emelkedik a

GDP-hez viszonyítva. Magyarországon a je-
lenlegi szabályozások mellett ugyanebben
az idõszakban közel kétszeresére nõne a
nyugdíjkiadások aránya, vagyis 10 százalék-
ról több mint 20 százalékra – foglalta össze
mondanivalóját. 

Ezt követõen Gazda István tudománytör-
ténész, a Magyar Tudománytörténeti Intézet
igazgatója beszélt az öregedõ népesség fel-
halmozott tudásának lehetséges hasznosítá-
sáról. Az Európai Unió célul tûzte ki a tudás
társadalmának kiépítését, ezért közel tíz éve
foglalkozik az élethosszig tartó tanulás fon-
tosságával, erre külön szakbizottság is ala-
kult. (Az ötlet nem volt új, egy lengyel tudós
nagyjából negyven évvel ezelõtt dolgozta ki
az elméletét.) Ezt követõen maga az Európai
Tanács hozott egy határozatot ebben a témá-
ban, és az öregekre is érvényesnek mondta
az egész életen át tartó tanulás szükségessé-
gét. 

Magyarországon 2006-ra dolgozták ki az
élethosszig tartó tanulás stratégiáját. A kü-
lönféle hivatalos iratokban megjelenõ irány-
elvekkel azonban, mondta az elõadó, nem
megyünk semmire. Az EU elõírja például,
hogy az 55 éven felüli korosztály képzésére
külön keretet kell biztosítani, a megfelelõ
anyagi alap nélkül azonban ezek holt betûk
maradnak. Ráadásul Magyarországon a nyug-
díjasokat „le szokták írni”, korábbi munka-
helyük a továbbiakban semmilyen formában
nem tart igényt a tudásukra, tapasztalataikra.
Holott ez a korosztály kétfajta intelligenciá-
val rendelkezik. Van egy stabil intelligenciája,
amelyet az évtizedek során megszerzett, de
ami ennél is fontosabb, van egy úgynevezett
fluid intelligenciája is, amely a probléma-
megoldó képességben jelentkezik. Ebben az
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idõsek általában sokkal jobbak a fiataloknál.
Azt is tudjuk, hogy az emberi szervezet és in-
telligencia hatévenként átalakul, ezért min-
den hetedik évben valamiféle képzésnek, va-
lami plusz megoldásnak kellene jönnie. Ezt
Comenius már 1650 körül megállapította. 

Amikor azt kérdezzük, hogy mit kellene
tennie a társadalomnak az idõsekkel kapcso-
latban, akkor a következõket szokták ki-
emelni: Nagyon fontos lenne, ha minden
idõs ember érezné, hogy elismerik, megbe-
csülik. Az idõseknek is szükségük van az új
dolgok megismerésére, például az internet
használatának megtanulására. Azt is javasol-
ják az 55 év felettieknek, hogy örüljenek a
humornak, de igazán jó humort nehéz talál-
ni. Ebben a média is ludas, amikor egyre in-
kább a színvonal alatti bulvár irányába toló-
dik – még a közszolgálati is.

Fontos továbbá, hogy legyen az idõskorú-
nak anyagi biztonsága, hogy tartozzon megtar-
tó jellegû közösséghez. Az anyagi biztonság
egyelõre csak álom, de azon változtathat-
nánk, mondta Gazda István, hogy az idõsebb
emberek érezzék, szükség van rájuk. Megta-
níthatnák például a fiatalabbakat családon
belül és azon kívül is az élelmiszerek isme-
retére. Ezen a téren igencsak elkelne a segít-
ség, mert elképesztõ, hogy milyen élelmisze-
reket fogyasztunk. Vagy továbbadhatnák a
gyógynövények ismeretét, ha pedig maguk
sem ismerik a gyógyteák, tinktúrák és egye-
bek alkalmazásának titkait, részt vehetnének
ilyen témájú továbbképzéseken. Foglalkoz-
hatnának szociális munkával. Folytathatná-
nak genealógiai kutatásokat, ez családmeg-
tartó erõt is jelenthetne. Földolgozhatnák
egy-egy üzem, település történetét. Oktathat-
nák a fiatalokat kihalóban lévõ mesterségek-
re, és még ezernyi lehetõség van arra, hogy
tudásukat, tapasztalataikat, fluid intelligenci-
ájukat a társadalom hasznosíthassa.

Az idõskorúak számára kialakított speciá-
lis könyvtári szolgáltatásokról beszélt Len-
csés Ákos, a KSH Könyvtár olvasószolgá-
lati osztályának vezetõje. Elõadása elején
felhívta a figyelmet arra, hogy míg a könyv-
tári szakirodalomban kiválóan kidolgozott
módszerek, útmutatások olvashatók például
a gyerekekkel vagy a fogyatékkal élõkkel
kapcsolatban, addig az idõskorúaknak szóló

szolgáltatásokról nem készült ilyen anyag,
holott nagy szükség lenne rá. Azután, a hely
szelleméhez illõen, statisztikai adatokat so-
rolt. Elmondta, hogy 2006-ban a 65 és 74 év
közöttieknek mindössze 9 százaléka hasz-
nálta az internetet, és ez az arány csak na-
gyon csekély mértékben emelkedett. Ezzel
kapcsolatban azt is meg kell vizsgálni, hogy
milyen az idõsebbek viszonya a tanuláshoz,
képzéshez. A fiatalok már belenõttek az
élethosszig tartó tanulás világába, az idõseb-
bek számára azonban ez korántsem ilyen
magától értetõdõ. Míg a legjobb eredményt
mutató Svédországban az 55 és 64 év közöt-
tiek 60,7 százaléka vett részt a felnõttokta-
tásban, addig Magyarországon ez az arány
messze a legalacsonyabb, csupán 2,5 száza-
lék. Ennek okai nagyon változatosak, az
anyagi nehézségektõl a nem megfelelõ
egészségi állapotig. Többek között ezért is
terjed olyan lassan az internetes tudás az
idõsek körében. Ellentétes hatást váltanak
viszont ki a környezet ingerei, az általános
elvárások. Ma már egyre több idõs ember
tart például kapcsolatot távolba szakadt csa-
ládtagjaival az internet segítségével.

Nagy szükség lenne arra, hogy ne csak az
informatikai tudását, az eszközismeretét fej-
lesszék ennek a korosztálynak, hanem az in-
formációs tudását, az információk özönében
való eligazodás képességét is növeljék. 
A képzéseket másképpen kell megszervezni,
mint a fiatalabbak estében. Le kell gyõzni a
bizalmatlanságukat, fel kell mérni, hogy mi-
re használnák õk az internet nyújtotta lehe-
tõségeket. A csoportok összeállítása is más,
a pedagógia alapelveivel szemben az õ ese-
tükben elõny a homogén összetétel, mert így
nem tartanak attól, hogy hátrányos helyzet-
bõl indulnak a többiekkel összehasonlítva.

Az elõadó végül részletesen ismertette az
idõsebb korúak internetes képzésére össze-
állított programot, beszélt a könyvet házhoz
szolgáltatásról, a mozgókönyvtári ellátásról,
amit ugyan nem az idõskorúaknak találtak
ki, de számukra is nagyon praktikus.

Az idõskorúak fenntartható egészsége és
életminõsége, európai uniós kitekintéssel
címmel Iván László gerontológus, professor
emeritus tartotta az utolsó elõadást. Leonar-
do da Vinci azt írta, hogy három kérdésre
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nem tudott válaszolni önmagának: miért kék
az ég, miért hasonlítanak az utódok a szüle-
ikre, miért öregszünk és halunk meg. Az el-
sõ két kérdésre ma már pontos válasz adha-
tó, a harmadikra azonban minden tudásunk
mellett sem tudunk biztosan felelni, mondta
bevezetésként a professzor.

A gerontológiai kutatások azt mutatják,
hogy minél hosszabban élünk, az IQ-val
mérhetõ intellektuális képességeink annál
inkább kiegészülnek a tapasztalásunkkal, ér-
zelmi és élményi gyûjtött anyaggal. Mi is az
az idõsödés? A petesejt megtermékenyítésé-
tõl kezdõdõen, az elsõ pillanattól az utolsóig
zajló élettani folyamatok idõbeni változásai-
nak összessége. Ezzel a megfogalmazással
egy csomó elõítéletet kikapcsolunk. Folya-
matokban gondolkoznak a kutatók, de persze
vannak beosztások, amelyek szerint mérni
lehet bizonyos értékeket, ezek azonban al-
kalmatlanok az idõsödés kérdésének komp-
lex vizsgálatára. Ma követéses vizsgálatokat
végeznek, és azt nézik meg, hogy egy bizo-
nyos ember vagy csoport milyen változáso-
kat mutat az idõben. Az eredmények azt bi-
zonyítják, hogy nincs két egyformán idõsödõ
ember, sõt, a különbségek az idõvel egyre
nõnek. A másik fontos megállapítás, hogy
minél inkább idõsödünk, az életünk elsõ har-
madában jellemzõ személyiségjegyek annál
erõsebben megmutatkoznak.

Az embernek ugyanúgy, mint minden
más élõlénynek, genetikailag kódolt
genotípiája van, de emellett az ember az
egyetlen olyan élõlény, amely sajátos szoci-
alizációval alakítja önmagát és alakítja õt a
környezete. Ami viszont azt jelenti, hogy az

ember énvezérelt, tudatos, akaratlagosan
mûködõ, nyitott tanulási lehetõséggel élõ
lény. Ez az, ami minden mástól megkülön-
bözteti. Ez az énvezérelt mûködés a szemé-
lyiség szervezõdésén, struktúráján keresztül
valósul meg. Majdnem azt lehetne mondani,
hogy van egy hardverünk, ehhez az adott
körülményeknek, behatásoknak stb. megfe-
lelõen szoftvereket kell gyártanunk, hogy
mûködni tudjunk. A személyiség struktúrája
egyedileg meghatározza az idõsödést.

Idõsödni, de hogyan? Európában a szüle-
téskor várható élettartam mind a férfiak,
mind a nõk esetében magasabb, mint ná-
lunk. Emellett a mindenkori életutunkon be-
lül a kielégítõen fenntartható egészségben
tölthetõ idõ is rövidebb. A vizsgálatoknál
ugyanakkor azt kellene megállapítani min-
den egyes ember esetében, hogy mennyi az
illetõnél a normál idõsödésébõl származó
változás, és mennyi a kóros. Ez a legnehe-
zebb, holott ez tenné lehetõvé, hogy ne kli-
sék alapján foglalkozzanak az emberekkel
akár társadalmi, akár egészségügyi vagy
bármely más szempontból.

Napjainkban három nagy robbanás zajlik
– hívta fel a figyelmet a professzor. Az elsõ
a demográfiai, a második a hosszabb életû-
ség. Mivel egyre hosszabban élünk, egyre
tovább élnek együtt a különbözõ nemzedé-
kek, ami komoly feszültségeket szül. A har-
madik az informatikai robbanás, ami szintén
óriási változásokat hoz folyamatosan és
olyan sebességgel, amit szinte képtelenség
követni. Ilyen rövid idõ alatt soha még nem
kellett az emberiségnek ennyi és ilyen válto-
zással szembenéznie. A változásokat tudato-
san, tanulással, a körülmények megváltozta-
tásával kellene kompenzálni.

Különösen azt kellene szem elõtt tartani,
hogy a mindennapi életben motiválni kell az
emberi törekvéseket, az idõsödõ korosztály-
nál is. Az Idõsügyi chartában már megfo-
galmazták a négy legfontosabb feladatot: Az
embert minél hosszabban bent kell tartani a
társadalom életében. A lehetõ legtovább biz-
tosítani kell a fenntartható egészségét. Meg
kell teremteni az anyagi biztonságát, és nem
utolsó sorban a jogi biztonságát.

A nap végén még igen aktív beszélgetés is
kialakult az elõadók és a hallgatóság között. ■
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A könyvtárközi kölcsönzéssel foglalkozó
könyvtárosok október 12-én immár kilence-
dik alkalommal találkoztak Tatabányán a Jó-
zsef Attila Megyei Könyvtárban, az idén a
Fejlesztési lehetõségek a TÁMOP kapcsán
címet viselõ konferencián. Utolsó alkalom-
mal volt háziasszonyunk Fátrai Erzsébet
Márta, akit a könyvtár igazgatója, Monosto-
ri Imre nyugdíjba vonulása elõtt köszöntött
és méltatta munkáját, mondhatom, hogy va-
lamennyi jelenlévõ nevében. Ismét érkeztek
résztvevõk határainkon túlról is, Kárpátaljá-
ról, Erdélybõl és a Délvidékrõl. 

Az utóbbi néhány évhez hasonlóan az elõ-
adások sorát a „MOKKA-ODR helyzetje-
lentés” nyitotta. Bánkeszi Katalin, az Orszá-
gos Széchényi Könyvtár (OSZK) címzetes
igazgatója, a MOKKA projektvezetõje is-
mertette MOKKA-ODR továbbfejlesztés –
TÁMOP címû elõadásában az adatbázisok
egyesítésének és a szolgáltatások fejleszté-
sének ütemezését, a megoldandó feladatok
felosztását. Az OSZK 227 millió forintot
nyert az élethosszig tartó tanulást szolgáló
kiemelt feladatok végrehajtására. Kifejlesz-
tik a MOKKA-ODR egységes, közös kata-
lógust, az OSZK rendszerét feltöltik retros-
pektív adatokkal, hogy minél több rekord
kerüljön fel, melyekhez már csak a lelõhe-
lyet kell majd hozzáadni, valamint biztosít-
ják a Könyvtári Intézet országos oktatási
feladatainak ellátását. A MOKKA tehát
amellett, hogy segíti a könyvtárak munkáját
sok katalogizálási munka megspórolásával,
szolgáltatási pont lehet az EDL (European
Digital Library) felé, kapcsolódik az
MNDA-hoz (Magyar Nemzeti Digitális Ar-
chívum), mely biztonságosan tárolja a digi-
tális gyûjteményeket. Emellett biztosítja a
ritka anyagokhoz való hozzáférést, a dup-
lumszûrést, ellenõrzött minõségû rekordo-
kat, valamint aggregátorpontként szolgál az
állomány közvetítésére. A feladatmegosztás
keretében tehát az OSZK TÁMOP-forrásból
fejleszti a közös katalógust, a Debreceni
Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtára
(DEENK) TIOP-forrásból tükörszervert biz-

tosít, és TÁMOP-forrásból megújítja a kö-
zös katalógusra épülõ ODR-szolgáltatást, a
Szegedi Tudományegyetem Könyvtára pe-
dig TIOP-forrásból a fejlesztések céljára
mûködõ háttéradatbázist létesít. Mindezt
összehangolják a veszprémi Pannon Egye-
tem könyvtárában az országos elektronikus
dokumentumküldõ rendszer kidolgozásával,
mely a szerzõi jog által védett anyagok to-
vábbítását oldja meg, valamint a Miskolci
Egyetem könyvtárában a MATARKA-EPA-
HUMANUS fejlesztésével létrehozandó di-
gitális cikkarchívum kialakításával, mely
kapcsolódni fog az ODR-hez, és nyitni fog
az olvasói szolgáltatások felé is. 

Õsztõl indul az elõkészítési szakasz, majd
januártól a tényleges megvalósítás. Szakér-
tõi csoport készíti elõ a közbeszerzési speci-
fikációt, folyamatos lesz az együttmûködés
a fejlesztõi csoportokkal, valamint a moni-
toring. A véleményezésbe bevonják a MOK-
KA Egyesület Informatikai Bizottsága mel-
lett a szakmai szervezetek képviselõit is.
2010 májusára várható a közbeszerzési eljá-
rás lebonyolítása utáni szerzõdéskötés, az év
végére a megvalósítás, majd 2011 márciusá-
ra a tesztelés, javítás és próbaüzem utáni
projektzárás. A fejlesztésre várhatóan meg-
felelõ referenciákkal és tapasztalatokkal
rendelkezõ konzorcium pályázhat, a tagok
közös felelõsségével, a döntõ értékelési
szempontok szakmaiak, nem anyagiak lesz-
nek. A munkálatok elválaszthatatlanok az
ODR fejlesztésétõl, és a feladatok közé be-
került közös közbeszerzéssel a Köztaurusz
fejlesztése is (új beviteli rendszer, rugalma-
sabb együttmûködés, könnyebb integráció,
központi tezauruszkezelés). A MOKKA fej-
lesztési irányai a nyitott rendszert, a sokolda-
lú hasznosítást, korszerû betöltést/adatgyûj-
tést, a besorolási adatok központi kezelését,
pontosabb statisztikát, interaktív kommuni-
kációt és az olvasói szolgáltatások fejleszté-
sét célozzák meg. 

Tóth Andrea, a Könyvtári Intézet könyvtá-
ri szakreferense ismertette a 2009 márciusá-
ban lefolytatott vizsgálat tapasztalatait,
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melynek célja annak kiderítése volt, hogy
miért nem nõ a dokumentumszolgáltatásban
az elektronikus dokumentumküldés aránya
nagyobb mértékben. Kérdéseket tettek fel a
könyvtárak helyi gyakorlatáról kérõként és
szolgáltatóként, áttekintették, hogyan jelení-
tik meg szolgáltatásaikat honlapjaikon. Ösz-
szességében elmondható, hogy átlagosan öt
éve biztosítják ezt a szolgáltatást a könyvtá-
rak, népszerûsítésének módja elég vegyes
képet mutat, forgalmuk stagnál vagy mérsé-
kelten növekszik. A legfontosabb gondok, a
szolgáltatás arányának növekedését akadá-
lyozó tényezõk a következõk: a kérõ könyv-
tár nem mindig fogadóképes, nem minden-
hol adottak a tárgyi, valamint a személyi fel-
tételek, tisztázatlan a szolgáltatás díjának
kérdése (ingyenesen vagy térítés fejében
szolgáltassanak), valamint a kapott doku-
mentum felhasználási módja, mivel a szer-
zõi jogi korlátozásoknak megfelelõ használ-
tatás nem életszerû. 

Ezután egy kis betekintést kaptunk a hatá-
rainkon túli, magyar nemzetiségi gyûjte-
ménnyel rendelkezõ könyvtárak sajátos
helyzetébe Papp Józseftõl, a muraszombati
Területi és Tanulmányi Könyvtár nemzetisé-
gi referensétõl, aki tizenkét könyvtárba
küldte el huszonöt kérdésbõl álló kérdõívét
(Szlovákiába, Szlovéniába, Szerbiába, Uk-
rajnába, valamint Horvátországba). Meg-
vizsgálta az állományok nagyságát, az in-
ternetkapcsolat, online katalógus, honlap, 
digitális mûhely meglétét és a digitalizált
gyûjteményeket, valamint a könyvtárközi
kölcsönzés mûködését, ezen belül a személyi
feltételeket, az esetleges díjtételeket, a part-
nerek közti együttmûködést, a digitális kéré-
sek számát, a kapott anyagok tárolását. Az
eredmények szerint egy kivétellel a könyvtá-
raknak van honlapjuk és online katalógusuk,
biztosított a közvetlen kapcsolat a felhaszná-
lókkal. Nem ilyen pozitív a digitalizáló mû-
helyekrõl, illetve a személyzeti feltételekrõl
kapott kép. Beszámolt arról is, hogy az el-
múlt évben megismerkedtek az ODR, vala-
mint az Ariel szoftver gyakorlati használatá-
val, sikerült kapcsolatokat is kiépíteniük. 
Elengedhetetlennek tartja többek között a
további fejlõdéséhez a fenntartók támogatá-
sán kívül a folyamatos szolgáltatási együtt-

mûködést és kapcsolattartást, az igények
felmérését, valamint a könyvtár-technológi-
ai és mûszaki fejlesztést annak érdekében,
hogy a célintézményekben megfelelõ tech-
nikai felszereltséggel ellátott, képzett
könyvtáros legyen. Fontos továbbá a Könyv-
tári Intézet által szervezett tanfolyamok és
bemutatók megrendezése, a munkafeladatok
optimalizálása, valamint együttmûködési
megállapodások aláírása. Az elõadó felaján-
lotta a kollégák segítségét rövidebb fordítá-
sok elkészítésében is.

Az elõadást követõen Rettich Béla fõtaná-
csos mutatta be a Központi Statisztikai Hi-
vatal (KSH) könyvtárát, annak történetét,
mûködésének törvényi kereteit, gyûjtõkörét,
felépítését, szolgáltatásait, katalógusát, va-
lamint a dokumentumszolgáltatás rendsze-
rében elfoglalt helyét. A hivatal 1867-es
megalapításával egy idõben létrehozott
könyvtár a statisztika és a demográfia orszá-
gos szakkönyvtára, 1897 óta kisebb-na-
gyobb megszakításokkal teljes kötelespél-
dány-sorral rendelkezõ, nyilvános ODR- és
MOKKA-tagkönyvtár. 1874-ben indultak
meg nemzetközi cserekapcsolatai, ma száz
ország ötszáz intézményével állnak kapcso-
latban. Állományuk, mely évente több mint
tízezer egységgel gyarapszik, több mint 800
ezer dokumentumot tartalmaz. A statisztikai
és demográfiai irodalmon kívül, melyet egye-
düli hazai könyvtárként teljességgel gyûjte-
nek, egyebek között jelentõs közgazdasági,
szociológiai, jogi, politológiai, történelmi,
helytörténeti, néprajzi állománya is. Korszerû
kölcsönzõi és olvasóterek létrehozásával arra
készülnek, hogy megnyitják a kölcsönzés le-
hetõségét a lakosság számára is. (Jelenleg
helyben bárki igénybe veheti a könyvtár szol-
gáltatásait, de a kölcsönzés csak a KSH dol-
gozói számára lehetséges.) 2002-tõl inter-
neten is elérhetõ számítógépes katalógusban
tárják fel gyûjteményüket, analitikusan is, az
1900 elõtti statisztikai kézikönyvek digitali-
zálását szintén megkezdték. Rugalmas,
gyors, pontos szolgáltatással várják a megke-
reséseket, további információ honlapjukon
érhetõ el (http://konyvtar.ksh.hu). 

A közös ebéd után háziasszonyunk bemu-
tatta a határainkon túlról érkezett kollégá-
kat, akik ezután szûkebb körben folytattak



megbeszélést a Könyvtári Intézet munkatár-
sa, Bartók Györgyi vezetésével. Fõ témájuk
az Ariel dokumentumtovábbító szoftver
volt, sor került a programmal kapcsolatos
tapasztalatok megosztására, a további fej-
lesztési, együttmûködési lehetõségek átte-
kintésére. 

A konferencia többi résztvevõje a fejlesz-
tõk képviselõivel közösen vitatta meg a fel-
merülõ problémákat, kérdéseket, hozzászó-
lásokon keresztül. Koltay Klára, a DEENK
fõigazgató-helyettese, a MOKKA másik
projektvezetõje röviden összefoglalta az
ODR fejlesztésére vonatkozó terveket, meg-
erõsítve a MOKKA-ODR összevonás té-
nyét. A MOKKA adatbázisára fognak 
ráépülni az ODR továbbfejlesztett szolgálta-
tásai, tehát a rekordokat a MOKKÁ-ba kell
feltölteni, és ha megfelelnek a technikai el-
várásnak, ez hamar megoldható. Reményeik
szerint a következõ évi konferenciára az új
MOKKA már mûködni fog. Megtudhattuk,
hogy a jelenleg regisztrált ODR-használók
tapasztalatainak és igényeinek felmérésére a
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti
Könyvtár online kérdõívet ad közre. Terve-
zik más adatbázisok bevonását a szolgálta-
tásba, melyek közös felületen lesznek keres-
hetõk, fejlesztik a kérésirányítási rendszert
is. A kérdések sorában felmerült a másolatok
késedelmes számlázásának problémája, ami-
nek megoldására a mobiltelefonon keresztül
történõ fizetést javasolták. Kiderült azonban,
hogy a költségvetési intézmények esetében
ennek megszervezése nem egyszerû. 

Hasznos tapasztalatokkal és jó hangulatú
találkozásokkal, beszélgetésekkel gazda-
gabban hagytuk el a könyvtárat, bízva ab-
ban, hogy egy év múlva majd a fejlesztési
tervek megvalósuló eredményeirõl hallha-
tunk beszámolókat. ■

Megjelent

A József Attila Megyei Könyvtár kiadásában
megjelent a Verselemzések válogatott bibliog-
ráfiája ötödik, bõvített kiadása. A kiadvány a
könyvtár munkatársai által gyûjtött verselem-
zések és elemzéselmélettel foglalkozó tanul-
mányok lelõhelyeit tárja fel 1945-tõl 2006-ig,
elsõsorban a könyvtár gazdag folyóirat- és
könyvállományát felhasználva. Bõvebb infor-
máció: jamk@jamk.hu

„Látjátok feleim…”
Magyar nyelvemlékek a kezdetektõl 
a XVI. század elejéig

A Magyar Nyelv Éve programsorozatában az Orszá-
gos Széchényi Könyvtár nagyszabású kiállítást rendez
a magyar nyelv középkori emlékeibõl.

A kiállítás a latin nyelvû oklevelekben szórványo-
san megjelenõ magyar szavakkal kezdõdik, s az önál-
ló irodalmi mûvek létrejöttéig és az írás mindennapi
használatba vételéig tart, a magyar nyelvû írásbeliség
történetének mintegy félezer évét mutatva be. A korból
fennmaradt magyar nyelvû írott dokumentumok a
nyelvemlékek, melyek legbecsesebb, s törékenységük
miatt legféltettebb nemzeti kincseink közé tartoznak.

Hasonló nagyságrendû nyelvemlék-kiállítás még
soha sem volt Magyarországon!

Minden kiemelkedõ jelentõségû nyelvemlék helyet
kap a tárlaton: a korai szórványemlékek, mint a Tiha-
nyi Alapítólevél, az elsõ összefüggõ szövegek, mint a
Halotti Beszéd és az Ómagyar Mária-siralom, s szinte
valamennyi magyar nyelvû kódexünk. A kódexek egy
jelentõs része az idõk során külföldre került, s most
lesznek elõször együtt láthatók. A kölcsönzõ országok
közt van Németország, Csehország, Románia, Auszt-
ria és Horvátország. Talán sohasem találkozott még az
elsõ magyar nyelvû bibliafordítás részleteit tartalmazó
úgynevezett Huszita Biblia három különbözõ ország-
ban õrzött, különbözõ korú kézirata, a Bécsi, a Mün-
cheni és az Apor-kódex. 

A kiállításon helyet kapnak a legújabb felfedezések,
és bemutatásra kerülnek a nyelvemlékekkel kapcsola-
tos legfontosabb folyó kutatások is, kihasználva a leg-
modernebb információs technológia adta lehetõsége-
ket. A termekben hatásos installáció és középkori mû-
tárgyak segítik felidézni a kor hangulatát. A reprezen-
tatív nagy kiállításhoz kapcsolódva az idei Kazinczy-
évforduló elõtt a Nemzeti Könyvtár további tárlattal is
tiszteleg. NYELV.EMLÉK.TEREMTÉS – KAZINCZY
címmel a Kézirattár kamara-kiállítása Kazinczy-erek-
lyék révén mutatja be az írott magyar nyelv kezdetei-
tõl a nagy megújulásig terjedõ idõszak összetett hátte-
rét, Kazinczy és a nyelvemlékek viszonyát.

A Magyar Nyelv Évéhez kapcsolódó kiállításaink
megtekinthetõk az Országos Széchényi Könyvtár VI.
emeletén.

Nyitva tartás: 2009. október 29 – 2010. február 28.,
keddtõl szombatig 10.00-tõl 18.00 óráig
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Az esztergomi Helischer József Városi
Könyvtár 2009. szeptember 11-én elsõ alka-
lommal tartotta meg Könyvtári éjszaka címû
rendezvényét, melynek szervezõje Szûcs
Katalin, Marcali Marianna és Schönwalder
Miklósné volt.

A következõ elismerõ sorokat olvasva jól-
esõ érzés tölt el bennünket, akik elgondol-
tuk, megszerveztük és ezáltal a diákokkal
együtt részesei is lehettünk ennek a különös
éjszakának.

„… így él: emberben könyv, s a Könyv-
ben az Ember.” Ezt a címet adta levelének
Muszka Ágnes párkányi gimnazista: „Az
esztergomi Helischer József Városi Könyv-
tár életében fontos szerepet játszik, hogy kü-
lönbözõ rendezvényekkel, elõadásokkal,
felolvasóestekkel színesítse a könyvtár min-
dennapjait, s ezzel a miénket is. Most egy
egyedi, reméljük hagyománnyá váló, igazán
példaértékû kezdeményezésbe fogott: meg-
szólítottak néhány középiskolát, hogy a
könyvek, az olvasás szeretete apropóján
összehozzanak diákot, tanárt, könyvtárost,
és egy éjszakára belakjuk a könyvtárat.
Igen, akadnak még fiatalok, akik szívesen
olvasnak. Ezt mi sem bizonyítja jobban,

minthogy páran örömmel – és nem az iroda-
lomórai ötös véget – vállalkoztunk arra,
hogy általunk létrejöhessen a könyvtári éj-
szaka.

A program este hét órakor kezdõdött.
Tölgyessy Zsuzsanna egyetemi tanár vezeté-
sével határon túli költõk – többek között
Simkó Tibor, Kányádi Sándor vagy Szilágyi
Domokos – verseit hallgattuk meg. A mû-
vekbõl kiragadott életképekre improvizál-
tunk, dramaturgiával színesítettük, elevení-
tettük meg a sorokat. Közelebb kerülve 
ezzel a versekhez, egymáshoz, és megte-
remtve az este további hangulatát megalapo-
zó jókedvet. 

Számos témát érintõ beszélgetésünkbe
Várady Eszter könyvtárigazgató is bekap-
csolódott. Szó esett világirodalomról, ma-
gyar kortársról, igaz történetekrõl, hitrõl, 
Istenrõl. Megvitattuk egymással irodalmi él-
ményeinket, felolvastunk kedvenc mûveink-
bõl, volt, aki szavalt, s akadt olyan is, aki sa-
ját novelláját és verseit osztotta meg velünk. 

Az igazán kötetlenre sikeredett »könyv-
molykodás« tartalmas volt, és senki sem
bánta meg, hogy alvás helyett a könyveket
választotta erre az éjszakára.

Már felkelt a nap, amikor reggel hét óra-
kor kiléptünk a könyvtár ajtaján, egy felejt-
hetetlen könyvtári éjszaka után, visszatérve
a mindennapokba, ám a folytatásra várva…”

„Az éjszakai olvasás programját ezen le-
véllel szeretnénk megköszönni nektek! Jó
érzés volt együtt látni és hallani párkányi és
esztergomi diákot, s beszélgetni velük iro-
dalomról »és más emberi lomról« közvet-
len, õszinte hangon, s a kamaszok nyers
igazmondását valami értékes tárgyon át új
fénytörésben látni. Egymás mellett
»elélünk« mi, magyarosok is, de a gyerekek
összeköthetnek bennünket, hisz egy a 
célunk: az olvasás megszerettetése, nélkü-
lözhetetlenné tétele. »Mert az irodalom ta-
pasztalat – írja Kafka –, fejsze a bennünk
befagyott tó vizéhez.« Köszönjük a felejthe-
tetlen együttlétet!” (Erõsné Vörös Viktória,
tanár) ■
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A BOBCATSSS nemzetközi konferenciát
1993 óta minden évben (általában az év elsõ
hónapjainak valamelyikében) megrendezik,
az Európai Unió különbözõ országaiban. 
A konferencia alapötlete és intézményének
megalapítása Ruud Bruijns, az Amster-
damse Hogeschool voor de Kunsten egye-
tem professzora nevéhez fûzõdik. A szim-
póziumot általában két ország egy-egy
egyetemének könyvtárszakos hallgatói szer-
vezik. Az egyetemek közös jellemzõje, hogy
az EUCLID (European Association for
Library and Information Education and
Research) égisze alatt képeznek szakembe-
reket a könyvtár- és információtudomány
területén.1 A rendezvény célcsoportja és
egyben elõadói, kiállítói és szervezõi tehát
nem mások, mint könyvtárszakos hallgatók,
információs szakemberek, professzorok 
és egyetemi tanárok, valamint a könyvtári és
informatikai szférában dolgozók. A konfe-
rencia nyelve, az „esélyegyenlõség fenntar-
tásának érdekében”, a könyvtár- és informá-
ciótudomány világnyelve, az angol.

A konferencia elnevezése egy olyan mo-
zaikszó (a bobcat szó az angolban a hiúz
egyik kistestû, észak-amerikai alfaját jelöli,
míg a bobcats ennek többes száma), amely
az egyetemi hálózatra utal. Betûi a BOB-
CATSSS kezdeményezést elindító egyetemi
városok nevének kezdõbetûit reprezentálják:
Budapest, Oslo, Barcelona, Copenhagen,
Amsterdam, Tampere, Stuttgart, Sheffield,
Szombathely. A BOBCATSSS intézményé-
nek megalapítása óta új tagok is csatlakoz-
tak a hálózathoz: Borås, Riga, Harkov,
Moszkva, Tallinn, Torun, Varsó, Szófia,
Ljubljana, Krakkó és Pozsony egyetemei.

Amint azt már említettük, a konferenciát
diákokból álló csoportok készítik elõ. Õk
vállalják a szervezés terhét: kiválasztják a
szimpózium tartalmi elemeit, azaz megvitat-
ják és meghatározzák az adott év konferen-
ciájának témáit; költségvetést készítenek,
valamint gazdálkodnak ki; továbbá a ren-

dezvényszervezési feladatok teljes „arzenál-
ját” végzik el. Ezek révén rengeteg tapaszta-
latot gyûjtenek, aminek életük további sza-
kaszaiban (azaz felsõbb tanulmányaikban,
vagy a már „nagybetûs” életben, a leendõ
munkahelyükön) is hasznát vehetik, és a kü-
lönbözõ országok diákjaival való együttmû-
ködés fejlesztheti angol nyelvtudásukat is. 
A diákok munkáját segítik, illetve koordi-
nálják a szervezõ országok megbízott okta-
tói, professzorai.

Eddig összesen tizenhét BOBCATSSS
konferenciát rendeztek, ebbõl az elsõ hatot
Budapesten.2 A legelsõ, holland–magyar
szervezésû szimpóziumnak az Országos Szé-
chényi Könyvtár adott helyet. 1998-ban a
Hogeschool van Amsterdam hallgatóinak he-
lyét átvették a Royal School of Librarianship
(Koppenhága) könyvtáros hallgatói. Ezt kö-
vetõen a rendezvénynek minden évben hely-
színt biztosító Budapestet – mint rendezõvá-
rost – felváltotta Pozsony, és a szervezés fel-
adatainak elvégzésében megszûnt a holland
egyetem „monopóliuma”: a szervezést im-
már három egyetem (a University of Applied
Sciences Stuttgart, a University of Applied
Sciences Darmstadt és a University of
Bratislava) bonyolította le. Az ezt követõ
években Közép-Kelet-Európa különbözõ or-
szágaiban (Lengyelország, Litvánia, Szlové-
nia, Lettország) került megrendezésre a
konferencia, ám 2005-ben a szimpózium
helyszíne ismét visszatért Budapestre. Az
akkori évben az Eötvös Loránd Tudomány-
egyetem és a norvégiai Oslo University
College szervezésében született meg a
Librarianship in the information age
(Könyvtáros szakma az információ korában)
témában megrendezett BOBCATSSS konfe-
rencia. 2009 januárjában a konferenciát
megszervezõ egyetem a University of Tam-
pere (Finnország), valamint a University of
Porto (Portugália) volt. A következõ BOB-
CATSSS szimpózium 2010 januárjában,
Parmában lesz3, négy egyetem kooperáció-
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BOBCATSSS 2011: A könyvtárosok és az információs szakemberek
nemzetközi konferenciája Szombathelyen

✒✒    Briga Péter – Szejli Adrienn



jában (University of Parma, University of
Milan, Manchester Metropolitan University,
Liverpool John Moores University). 

A 2011-es BOBCATSSS konferenciának
újra hazánk lesz a rendezõ országa, de ezút-
tal nem a fõváros, hanem a szombathelyi
Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria
Egyetemi Központ (a volt Berzsenyi Dániel
Fõiskola) Könyvtár- és Információtudományi
Tanszéke, és ezáltal – természetesen – Szom-
bathely városa biztosítja majd a rendezvény
helyszínét. A szervezésre a Könyvtár- és In-
formációtudományi Tanszék hallgatói kap-
nak lehetõséget.

A szombathelyi szimpózium szervezõi-
nek már a jövõ évi, pármai konferencián be
kell mutatkozniuk a következõ konferencia
rendezõiként, illetve koordinátoraiként, 
valamint prezentálniuk kell a 2011-es BOB-
CATSSS konferencia témáit, helyszínét/hely-
színeit, programjait. Erre az olaszországi pre-
zentációra – mint következõ mérföldkõre a
2011-es konferencia szervezésében – készül
egymással szoros együttmûködésben három
ország három egyetemének hallgatói csoport-
ja: a norvég Oslo University College, az
eisenstadti Fachhochschule Burgenland és a
már említett Nyugat-magyarországi Egyetem
Savaria Egyetemi Központ (NymE SEK). 

A 2011-es, szombathelyi BOBCATSSS
konferencia megszervezésének és lebonyolí-
tásának megbízott tanára Bognárné Lovász
Katalin, aki már tavaly szeptemberben meg-
kezdte a munkát. A három egyetemnek a
munkába bekapcsolódott diákjai elõtt körvo-
nalazódtak az elkövetkezendõ év feladatai: a
norvég hallgatók (akik idén szeptemberben
csatlakoztak) feladata volt szponzorokat ke-
resni, az osztrák hallgatóké a konferencia
szervezéséhez, illetve magához a konferen-
ciához szükséges szolgáltatási és materiális
javak számbavétele, a magyar hallgatóké pe-
dig az osztrák „munka” alapján egy hozzá-
vetõleges, becsült költségvetés elkészítése,
valamint a várható kiadások feltérképezése.
Az osztrák és a magyar hallgatók személye-
sen májusban vetették össze és „vitatták
meg” az elvégzett feladataikat Eisenstadt-
ban, a Fachhochschule Burgenland épületé-
ben, majd júniusban újra találkoztak, mikor
is a már négy fõre bõvült osztrák szervezõ-

csapat látogatott el Szombathelyre. A ma-
gyarországi „részt vevõ” hallgatók száma
szintén nõtt, így szeptembertõl a Savaria
Egyetemi Központ hét informatikus könyv-
táros hallgatója dolgozik a konferencia meg-
szervezésén.

Jelentõs mérföldkõ volt a konferencia szer-
vezésében, és úgy gondoljuk, szignifikáns
eseménynek számít a szervezõ hallgatók éle-
tében is, hogy a teljes szervezõi csoport –
mindhárom országból – elõször találkozott
személyesen. A nyolc norvég hallgató és ok-
tatójuk, Ragnar Andreas Audunson profesz-
szor október 7-én, kedden érkeztek Szom-
bathelyre. Mivel vonatuk csak a késõ esti
órákban futott be, megérkezésükkor elfog-
lalták szállásukat, majd, ahogy azt késõbb
elmesélték, „feltérképezték” a szombathelyi
éjszakai életet. Másnap, miután a szállásuk-
ról a város központjába kísértük õket, kez-
detét vehette az aznapi program: a norvég és
magyar hallgatók ismerkedése és Szombat-
hely város fõterének nevezetességeinek be-
mutatása, mely utóbbi a hét magyar infor-
matikus könyvtáros szakos hallgató és
Bognárné Lovász Katalin vezetésével való-
sult meg. A körülbelül egy órás program
után Ragnar Audunson tartott elõadást az
NymE SEK Forrásközpontjának elõadóter-
mében, A könyvtáraknak a társadalmi tõke
megteremtésében betöltött szerepérõl cím-
mel.

A délutánt kirándulással töltöttük: meg-
mutattuk hazánk egyik gyönyörû városát,
Kõszeget norvég vendégeinknek. Bár estére
már mindnyájan elfáradtunk, a napot a
Savaria Egyetemi Központ „A” Klubjában,
azután pedig a Romkert Club nevû szórako-
zóhelyen „koronáztuk meg”. Ezeken a he-
lyeken lehetõségünk nyílt együtt „bulizni”
is, ami, tudvalevõ, könnyebbé teheti a fiata-
lok közti kommunikációt, és nem utolsó sor-
ban: az elõbb felsorolt szórakozóhelyek 
lehetséges helyszíneit képezik a 2011-es
konferencia „Welcome Party”-jának. 

Másnap délelõtt a szombathelyi székes-
egyházat, az Egyházmegyei Könyvtárat, va-
lamint a püspöki palota barokk stílusban ké-
szült termeit és szobáit látogattuk meg. Dél-
után a Savaria Egyetemi Könyvtár (Forrás-
központ) multimédia termében tartottunk
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egy kerekasztal beszélgetést, amely a 2011-
es konferencia általunk addig meghatározott
tematikájáról, illetve a témák „irányvonalá-
ról” szólt. Megállapodtunk abban, hogy a le-
endõ szombathelyi BOBCATSSS szimpózi-
um tematikájának szalagcíme Finding New
Ways lesz, és az elõadók által kidolgozható
tárgykörök között helyet kap majd többek
között a digitalizálás, a közkönyvtárak veze-
tési stratégiái, a motiválás, a közönségkap-
csolatok és a napjainkban elmaradhatatlan
Web 2.0 témaköre.

Pénteken az osztrák hallgatók is csatla-
koztak meetingünkhöz, és a Savaria Egyete-
mi Központ tanácstermében az összes, a
2011-es szimpóziumot szervezõ diák és ok-
tató (Ragnar Audunson, Michael Zeiler és
Bognárné Lovász Katalin) tanácskozásra
gyûlt össze. A megbeszélést , a Bölcsészet-
tudományi Kar dékánja nyitotta meg. Üdvö-
zölte vendégeinket, és sok sikert kívánt a
szervezõknek. Ezt követõen Antonio Donato
Sciacovelli dékánhelyettes mondott köszön-
tõt, és biztosította a szervezõket a Bölcsé-
szettudományi Kar – lehetõségekhez mérten
való – teljes támogatásáról. Ragnar Audun-
son javaslatára eldöntöttük, hogy a gyorsabb
és hatékonyabb szervezõmunka érdekében
nemzetileg „vegyes” szekciókat hozunk lét-
re. Három további szervezõcsapat alakult a
már meglévõ tagokból. Az elsõ a Financial
Group, amely a költségvetéssel és a szpon-
zorok felkutatásával foglalkozik; a második
a Call for Papers Group, amely kiválasztja
az elõadókat és a „keynote speaker”-eket (a
konferencia fõ elõadóit), valamint a Marke-
ting Group, amely a konferencia weboldalá-
val, logójával, dizájnjával és a további mar-
ketingkérdésekkel foglalkozik.

A közös ebéd után – pihenésképpen – a
Romkert római kori mozaikjait és a Boros-
tyánkõutat csodálhatták meg a szervezõcso-
portok. Ezt követõen a már elõbb említett
három csoport külön-külön tartott egy rövi-
debb megbeszélést az elkövetkezõ idõszak-
ban rájuk váró legfontosabb feladatokról. 
A Financial Groupnak már vannak ötletei,
mely cégeket lehetne felkérni szponzornak.
Úgy tûnik, támogatók szerzésére Norvégiá-
ban nyílik nagyobb lehetõség. A Call for
Paper Group kicsit specifikálta a konferen-

cia témáit, és úgy határoztak, minden szer-
vezõ országból meghívnak egy-egy „key-
note speakert”. Így az elkövetkezendõ idõ-
szakban a lehetséges magyar, norvég és
osztrák elõadókon kell gondolkodniuk. 
A Marketing Group eldöntötte, hogy mivel
az osztrák hallgatók a konferencia webol-
dalának üzemeltetõi, a magyar és a norvég
tagok a dizájnt és a tartalmat szolgáltatják
majd az oldalhoz. 

Ezzel le is zárult a háromnapos program.
A norvégok felvonatoztak Pestre, hogy
megnézzék fõvárosunk néhány látványossá-
gát, majd hazarepüljenek. Ezen pár nap alatt
új, nemzetközi kapcsolatokkal, ismerõsök-
kel, és mind mi, mind a norvégok és az oszt-
rákok szép és nehezen felejthetõ élmények-
kel gazdagodtunk. A 2011-es konferencia
nagy kihívást jelent számunkra, de hisszük,
hogy tanáraink és a külföldi szervezõhallga-
tók segítségével megfelelhetünk ennek a ki-
hívásnak. A szimpózium szervezésével be-
pillantást nyerhetünk az információs és
könyvtári szakma rejtelmeibe, mind hazánk-
ban, mind a külföldön. A jövõ évi pármai
konferenciára nagy várakozással tekintünk,
reméljük, hogy nekünk, magyar diákoknak
is lesz lehetõségünk kijutni oda, és „élõben”
megtekinteni egy ilyen nagy volumenû ren-
dezvényt. ■

Jegyzetek

1 BOBCATSSS 2009. – URL: http://www.uta.fi/con-
ference/bobcatsss2009/bobcatsss/index.html 
2 Lásd bõvebben BOBCATSSS 2009. – URL:
http://www.uta.fi/conference/bobcatsss2009/bobcatsss/
index.html 
3 Lásd még BOBCATSSS 2010 (a 2010-es konferencia
hivatalos weboldala). – URL:
http://bobcatsss2010.unipr.it/ 
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2007-ben a településünkön nagy tragédia
történt. Leégett a helyi kultúra fellegvára, a
faluház. Egyik nagy veszteségünk az volt,
hogy az intézményben mûködõ 14 ezer kö-
tetes könyvtár is megsemmisült. Csak az ol-
vasóknál kint lévõ könyvek maradtak meg.
Hûséges kölcsönzõink ezeket vissza is szol-
gáltatták.

A község vezetõi már a rettenet óráiban
elhatározták, fel kell építeni újra a faluházat.
A tragédia idején jelentkezett Nagy Ildikó,
egy budapesti hölgy, aki az interneten érte-
sült a tûzesetrõl, és azonnal jelentõs meny-
nyiségû könyvet ajánlott fel nekünk. Ennek
ismeretében határoztuk el, hogy a könyvtár
dokumentumállományát adományok formá-
jában próbáljuk összegyûjteni. Felhívásunk-
ra nagyon sokan jelentkeztek. Az ország
számos településérõl egyházak, tudomá-
nyos, fõiskolai, városi könyvtárak, magán-
személyek, civil szervezetek, a Nagycsalá-
dosok Egyesülete, juttatták el hozzánk az 
értékes új vagy jó állapotban lévõ könyvei-
ket. A több száz csomag, doboz 10–12 ezer
kötet könyvet tartalmazott.

Természetesen az összegyûjtött könyvek
halmaza még nem könyvtár. A legfontosabb
munkafolyamat volt a dokumentumok állo-
mányba vétele. Jómagam egyszemélyes,
tiszteletdíjas könyvtárosként csaknem egy
év alatt tudtam elvégezni az adományozott
kötetek felülvizsgálatát, hagyományos mó-
don történõ beleltározását. A számos doku-

mentumok között könyvritkaságok, magas
szintû tudományos mûvek, ugyanakkor tar-
talmilag elavult kötetek is akadtak. Minden
könyv címlapján díszes bélyegzõvel jelez-
tük az adományozó nevét.

Ezután következett a könyvtár egyes állo-
mányrészlegeinek kialakítása, a könyvek
raktári jelzettel való ellátása. A könyvtár
korszerû helyiségét a faluház elsõ emeletén
alakították ki, ahol sok a természetes fény,
és az olvasói tér mellett egy kis raktárhelyi-
ségnek is jutott hely.

Az olvasótermi állományrészben az ETO
szerint kerültek besorolásra az enciklopédi-
ák, lexikonok, kézikönyvek, a helytörténeti,
az európai uniós és a segédkönyvtári köny-
vek. A felnõtt szakirodalomban alapos válo-
gatást kellett végrehajtani, hogy az egyes 
tudományágakhoz tartozó könyvek a gyûj-
tõkörnek megfelelõ arányban kerüljenek a
polcokra. Egységes választólapok segítik az
olvasót a tájékozódásban. Külön állomány-
részben vannak a régi kiadású, értékes köte-
tek.

A felnõtt szépirodalomban is hasonló volt
a helyzet. A többpéldányos könyvek számát
csökkentve, külön polcra kerültek a krimik,
a verseskötetek, a fiatalok részére a kötelezõ
és az ajánlott irodalom.

A gyermekek részére képeskönyvek, me-
sék, történetek, ifjúsági szépirodalom, köte-
lezõ és ajánlott irodalom témák szerint 
helyeztük el a könyveket. A gyermek szak-
könyveket is az ETO szerint helyeztük el.
Mindkét állományrészlegben ízléses válasz-
tólapokat helyeztünk el.

Terveim között szerepel a dokumentumál-
lomány számítógépes feldolgozása, a köny-
vespolcok bõvítése, a Mese-sarok kialakí-
tása.
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Megnyílt a bodrogkeresztúri Községi Könyvtár

✒✒ Tóthné Nagy Ibolya

„A szép tettek közösök mindazokkal,
akiknek szívekben a jónak érzése
nem idegen.”
(Kazinczy Ferenc)



A munkálatokban Halász Magdolna, a sá-
rospataki Zrínyi Ilona Könyvtár nyugalma-
zott igazgatója segédkezett, amit itt is hálá-
san köszönünk meg. Igyekeztem az ajándé-
kozóknak megköszönni szóban vagy írásban
a nagylelkûségüket. Sajnos vannak olyanok,
akiknek név, cím hiánya vagy egyéb okok
miatt nem tudtam ezt megtenni. Utóbbiakat
itt is megkövetem, bocsánatukat, megértésü-
ket kérem.

Nagy örömünkre 2009. november 3-án
újra megnyílt a könyvtárunk. Reményke-
dem, hogy az itt élõ felnõttek és gyermekek
érdeklõdése, könyvszeretete újból növek-
szik, kellemes órákat töltenek el nálunk.

Köszönet a település vezetõinek, hogy új,
korszerû környezetben elégíthetjük ki a la-
kosság könyvtári igényeit.

Bodrogkeresztúr gyönyörû kis település a
Hegyalján. Ha tehetik, látogassanak el hoz-
zánk, gyõzõdjenek meg arról, hogy az ado-
mányaik jó helyre kerültek, fáradozásuk
nem volt hiábavaló. ■
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Karácsonyi újdonságok a Széchényi
Könyvtártól és a Kossuth Kiadótól

Hat közös kötetet jelentetett meg a karácsonyi
könyvszezonra a Kossuth Kiadó és az Országos
Széchényi Könyvtár (OSZK): az Amor Librorum
reprint sorozatban három újabb hasonmás kiad-
vány jelent meg, s a magyar térképtörténetbe, a
Képes Krónika szakirodalmába, valamint a nemze-
ti könyvtár gyûjteményeinek világába is bepillan-
tást nyújt egy-egy új kötet.

A budapesti könyvbemutatón Monok István, a
nemzeti könyvtár fõigazgatója elsõként az Amor
Librorum-sorozatban megjelent Europica Varie-
tast, Szepsi Csombor Márton eredetileg 1620-ban
kiadott kötetét ismertette, az elsõ magyar nyelvû
útleírásnak nevezve a mûvet. Az OSZK vezetõje
felhívta a figyelmet az Európa országainak földraj-
záról, történelmérõl és szokásairól szóló kötet 
olvasmányosságára, de utalt arra is, hogy a régi
magyar nyelvállapotot tükrözõ könyvet lassabban
lehet olvasni, mint ahhoz a mai közönség hozzá-
szokott.

Magyarország térképtörténeteként is felfogható
Plihál Katalin Magyarország legszebb térképei
1528-1895 címû munkája – mondta Monok István,
aki kiemelte, hogy a kötethez dvd is társul, ame-
lyen bõvebb szöveg és nagyítható képanyag talál-
ható. A könyv az 1528-as Tabula Hungariae címû
Magyarország-térképpel kezdõdik, és mint a fõ-
igazgató elmondta, az olvasó megismerheti belõle
a mûvészi igénnyel készült munkák keletkezéstör-
ténetét, alkotóikat, valamint a térképkészítés kora-
beli módozatait.

A Képes Krónika könyve, amelynek felvételeit
Hapák József fotográfus készítette, az egyik leg-
gazdagabban díszített hazai nemzetkrónika szak-
irodalmát foglalja össze „szakszerû nyelven”,
ugyanakkor a nagyközönség számára is érthetõ
módon. Veszprémy László és Wehli Tünde mintegy
200 fotóval illusztrált munkáját Monok István hi-
ánypótló kötetnek nevezte, hangsúlyozva, hogy a
Képes Krónika számos olyan részlete, díszítése is-
merhetõ meg belõle, amely szabad szemmel nem,
vagy csak alig látható. A fõigazgató hozzátette: a
kötetbõl angol nyelvû kiadás is készül.

Kocsis András Sándor, a Kossuth Kiadó elnök-
vezérigazgatója a bemutatón kiemelte: büszke ar-
ra, hogy idén is az OSZK-val közös kiadványokat
jelentethetett meg a Kossuth Kiadó.

Emlékeztetett arra, hogy „a ritka, nemes, szép
könyvek” kiadása komoly piaci kockázatot jelent.
„Nincsen biztos piac, nincs szponzor, multi, ami
azt mondja, ebbõl a kötetbõl kérnénk két-három-
ezer darabot” – fogalmazott a kiadó vezetõje.

Az OSZK azon kevés közgyûjtemény közé tar-
tozik, amely képes megmutatni a tulajdonában 
lévõ kincseket – hangsúlyozta Kocsis András Sán-
dor, Magyarország egyik legjobb intézményveze-
tõjének nevezve Monok Istvánt, akinek fõigazga-
tói megbízatása az év végén lejár. ■

(Forrás: www.ujkonyvpiac.hu)



A vasvári Dr. Bendefy László Városi Könyv-
tár nyerte el az Év Könyvtára 2009 címet. Az
elismerést Schneider Márta, az Oktatási és
Kulturális Minisztérium kulturális szakál-
lamtitkára adta át november 4-én az intéz-
mény vezetõjének, Gyöngyösi Zsuzsanná-
nak.

A díjazott könyvtár sikerességét jelzi,
hogy a 4623 lélekszámú településen az el-
múlt évben kétszázzal tudták növelni a be-
iratkozott olvasók számát. A szolgáltatások
hátterében egy kicsi (a könyvtár teljes sze-
mélyzete mindössze öt fõ), de hatékonyan
mûködõ szervezet áll, amelynek tagjai nagy
elhivatottsággal és lelkesedéssel végzik
munkájukat.

A beérkezõ pályázatokat elbíráló szakmai
bizottság véleménye szerint az intézmény
különös hangsúlyt fektetett az informatikai
infrastruktúra fejlesztésére. Ennek megfele-
lõen az országos könyvtári stratégiához 
illeszkedõ helyi stratégiai tervben kiemelt
szerepet kapott az információs és kommuni-
kációs technológiák, valamint az ezekre épü-
lõ szolgáltatások fejlesztése, melynek ered-
ményeként számos helyi és távoli elérésû
szolgáltatáshoz biztosítanak hozzáférést. 
A könyvtár e-Magyarország pontként is mû-
ködik, így a felhasználók az e-közigazgatás
szolgáltatásait is elérik.

A hagyományos szolgáltatások fejlesz-
tése terén az intézmény különösen jelentõs
eredményeket ért el a mozgókönyvtári fel-
adatok ellátásában. A Vasi Hegyhát Több-
célú Kistérségi Társulás megbízásából 23
községben biztosítanak könyvtári szolgál-
tatást.

A könyvtár speciális szolgáltatásokat
nyújt a Vas Megyei Idõsek Otthona lakóinak,
valamit a fogyatékkal élõ könyvtárhaszná-
lóknak.

Az intézmény rendkívül hatékonyan hasz-
nálta ki az elmúlt évben a pályázati lehetõsé-
geket. 11 nyertes pályázatuk között szerepel
épületfelújításra, infrastruktúrafejlesztésre
és rendezvények lebonyolítására kapott tá-
mogatás is.

Forrás: www.okm.gov.hu

Gratulálunk a kollégáknak, és további sike-
reket kívánunk! 
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Átadták 
az Év Könyvtára 2009 címet

Gratulálunk!

2009. október 10-én a Magyar Nemzeti
Múzeum dísztermében Oláh György No-
bel-díjas kémikus adta át a Bolyai János
Alapítvány közgyûjteményi díját Rozson-
dai Marianne-nak, a az MTA Könyvtár
Kézirattár és Régi Könyvek Gyûjteménye
vezetõjének és Egyed Ákos professzor-
nak, a másfél évszázados jubileumát ün-
neplõ Erdélyi Múzeum-Egyesület elnöké-
nek.

Rozsondai Marianne a kézirattár alkotó
közösségének élén kifejtett tevékenysége,
Egyed Ákos az EME mûködésének az
egyetemes magyar tudományba illesztése
elismeréseként kapta a díjat.

Bács-Kiskun Megye Tudományos Dí-
jának kitüntetettje Balogh Mihály János,
az Országos Pedagógiai Könyvtár és Mú-
zeum nyugalmazott fõigazgatója, tanár
(Kunszentmiklós), négy évtizedes kima-
gasló szakmai munkásságáért, számos
megjelent publikációjáért, Kunszentmik-
lós a XXI. század közepén címû könyve
megírásáért, a helyi könyvtár feltárásá-
ban, katalogizálásában és megmentése ér-
dekében végzett fáradhatatlan tevékeny-
ségéért.

Gratulálunk, és további sikereket kívá-
nunk!
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A Könyvtárostanárok Egyesületének (KTE)
tagjai már hosszú ideje elõre várják a kétéven-
te megrendezésre kerülõ nyári akadémiát,
amelyet mindig más-más – általában vidéki –
helyszínen szervezünk meg, ellenpontjaként
az évente megtartott tavaszi és õszi szakmai
napjainknak, amelyekre viszont leginkább Bu-
dapestre utaznak fel a vidéki tagjaink.

A nyári akadémia a KTE többnapos szak-
mai rendezvénye, amelynek elõadásai, tré-
ningjei mindig elõre meghatározott, éppen
aktuális vagy problémás téma köré rendezõd-
nek, lehetõvé téve így az adott terület kérdé-
seinek mélyebb feltárását, körüljárását.

A mai, fiatalabb könyvtárostanár kollégák
közül talán már kevesen tudják, hogy a nyári
akadémia kiötlõje és az elsõ akadémiák meg-
szervezõje 1983-tól kezdõdõen Ugrin
Gáborné (Márta) volt, aki az iskolai könyvtá-
ri szakterület harcos szószólójaként és elköte-
lezettjeként járta ki ennek a szakmai konfe-
renciának a lehetõségét. Szakmai igényt kel-
tett és egyúttal alkalmas körülményeket is te-
remtett.

Mindennek szomorú aktualitást ad idén
novemberben az, hogy egy éve lesz novem-
ber 16-án, hogy Ugrin Gáborné elhunyt. Az
idei akadémiánk volt az elsõ, amelyen Márta
már nem vehetett részt sem szervezõként,
sem a KTE tagjaként. Az elsõ általam szerve-
zett nyári akadémián, Szombathelyen, amely
2005-ben éppen a tizedik volt, még virággal

köszönthettük õt. 2007-ben is részt vett a
kecskeméti ötnapos szakmai találkozónkon.
Utolsó KTE-s rendezvényünk a tavalyi õszi
szakmai napunk volt, amelyen ugyan még je-
len tudott lenni októberben, de ezt követõen
hamarosan megtudtuk, hogy nagyon beteg.

Idén július elején, Pécsett, a KTE XII.
Nyári Akadémiáján azonban már csak szelle-
miségében volt jelen szakmai konferenciánk
elindítója – akirõl nagyon érzékletesen és
egyben személyesen emlékezett meg Nagy
Attila is nemrégiben a 3K-ban megjelent
írásában.1

Szerintem Márta örülne a folyamatosság-
nak, hogy folytatódott nélküle is az, amit
egykoron elindított – és persze rengeteg bírá-
latot is kapnánk a kivitelezés apróbb hiányos-
ságai miatt. Mert mindig a tökéletességre tö-
rekedett – és hát semmi sem lehet tökéletes,
amit emberi kéz alkotott…

Idei akadémiánkat két évvel ezelõtt kezd-
tük el tervezni/szervezni a Nemzeti Kulturális
Alap támogatásából, még a KTE elõzõ veze-
tõségével – 2007-ben Kecskeméten Pallós
Éva, a következõ nyári akadémia vendéglátó
intézményének (Gandhi Közalapítványi Gim-
názium és Kollégium) könyvtárostanára vette
át az eszmei és valós stafétabotot. Helyszí-
nünk kiválasztása, mint mindig, most sem
volt véletlenszerû, hiszen a „Gandhi” az egyik
élharcosa a roma fiatalok esélyteremtésének.

I s k o l a i  k ö n y v t á r o s o k  í r t á k
Nyári akadémia – alapító nélkül

✒✒ Bondor Erika

Ugrin Gáborné
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Iskolai könyvtár és tehetséggondozás –
esélyteremtés multikulturális környezetben
címû négynapos konferenciánk számára a
Gandhi könyvtára kiváló helyszínnek ígérke-
zett. Nemcsak a Goethe Intézet által koordi-
nált könyvtárfejlesztésük miatt, hanem az ott
folyó könyvtár-pedagógiai munkát tekintve,
valamint Baranya megye sokszínû nemzeti-
ségi, kulturális és könyvtári közege miatt is.

Nem csalatkoztunk. A program elõkészíté-
sekor és az NKA Könyvtári Kollégiumához
benyújtott pályázatunk megírásakor ugyan
még nem tudtuk, hogy 2009 a tehetség éve
lesz Magyarországon (lásd: http://www.okm.
gov.hu/main.php?folderID=2090&articleID=
232043&ctag=articlelist&iid=1). Azt azon-
ban tudtuk, éreztük, hogy a téma milyen 
aktuális, az iskolai könyvtáraknak mint esz-
közrendszernek, valamint a könyvtár-peda-
gógiának a tehetséggondozásban óriási sze-
repük van – ahol pedig nem, ott lennie
kell(ene). Baranya megye különféle könyv-
tártípusai, amelyeknek szintén szerepet szán-
tunk és bemutatkozási lehetõséget biztosítot-
tunk a térség iskolai könyvtárai mellett, ezen
a területen jól dolgoznak, így nemcsak elmé-
leti tudással, hanem gyakorlati tapasztalatok-
kal is gazdagodhattak a résztvevõk.

A négy nap számos elõadója és elõadása
nemcsak a résztvevõk számára maradt azon-
ban elérhetõ: a téma iránt érdeklõdõknek to-
vábbra is rendelkezésükre áll egyesületünk
honlapján az összes elõadás és prezentáció:
http://www.ktep.hu/NYAprogram.

A rendezvényünkrõl több részletes össze-
foglaló, beszámoló is olvasható a magyar
könyvtári és közoktatási szaksajtóban2 – akik
pedig mindebbõl kimaradtak, a konferencia

fotóit, a Gandhi épületeirõl, helyszíneinkrõl
készült képeket, illetve a pécsi városnézések
képes beszámolóját is megtalálhatják a KTE
online fotótárában: http://picasaweb.google.
hu/kte1986.

A KTE nyári akadémiáinak történetérõl és
idei pécsi rendezvényünkrõl további részletes
információkat olvashatnak az érdeklõdõk
egyesületünk blogján is (http://konyvtarosta-
nar.klog.hu/category/programok/kte-nyari-
akademia/), valamint a KTE honlapján:
http://www.ktep.hu.

Az idei rendezvény pályázati támogatója
(NKA) és a szervezésben munkálkodó egye-
sületi kollégák, könyvtárostanárok mellett a
megvalósulást köszönjük, Pécs, köszönjük,
Gandhi Gimnázium – és köszönjük, Márta! ■

Jegyzetek

1 Nagy Attila: Nyári Akadémia – Ugrin Márta nélkül.
In: Könyv, Könyvtár, Könyvtáros, 2009/9. sz. p. 46–48.

2 Bogyó Katalin, Cs.: A tehetséggondozás lehetõségei
az iskolai könyvtárban. In: Iskolakönyvtáros, 2009/2. sz. p.
19-22. ; Dömsödy Andrea: Iskolai könyvtár és tehetséggon-
dozás. Esélyteremtés multikulturális környezetben. In:
Köznevelés, 2009/28. sz. p. 13. ; Nagy Attila: Nyári Akadé-
mia – Ugrin Márta nélkül. In: Könyv, Könyvtár, Könyvtá-
ros, 2009/9. sz. p. 46-48. ; Szakmári Klára: Tehetséggondo-
zás, esélyteremtés, multikulturalitás az iskolai könyvtárban.
In: Könyv, Könyvtár, Könyvtáros, 2009/9. sz. p. 42-46.
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A mágikus számok azt a teret és idõt jelölik,
ahol és amikor megnyílt Közép-Európa leg-
újabb, építészetileg és könyvtár-technológiá-
ban minden bizonnyal legkorszerûbb könyv-
tára. A GPS adat Prága Dejvice városrészébe
vezet, ahol számos mûszaki és alkalmazott
technológiai felsõoktatási kar található: itt
szerezhetnek diplomát az építészek, építõ-
mérnökök, gépészek, elektrotechnikusok,
villamosmérnökök és vegyészek. Hozzájuk
alkalmazkodott a helyszín kiválasztásában
az építtetõ.

A Nemzeti Mûszaki Könyvtár (Národní
technická knihovna) országos, nemzeti szak-
könyvtári funkciója mellett felsõoktatási
könyvtári feladatokat is ellát. Szervezetileg a
két funkció jelenleg még megkülönbözteti 
a könyvtár munkatársait és a gyûjteményeket. 

Történetileg a mûszaki könyvtár gyûjte-
ményének kezdetei a XVIII. század elejéhez
vezetnek vissza. A mérnökképzéshez 1717-
ben teremtették meg a könyvtári gyûjtemény
alapjait, háromszáz arany gyarapítási keret-
tel. 1769-ben az Óvárosban a feloszlatott je-
zsuita rend helyén a mai Hus utcában kapott
helyet a könyvtár. 1831-ben a rektor elren-
delte a könyvtár gyûjteményének rendszere-
zését és katalogizálását. 1869-tõl a felsõok-
tatási politechnikai intézmény cseh és német
nyelvû részre vált szét, de a könyvtár egysé-
ges maradt. 1926-ban a Klementinum ba-
rokk termében kapott helyet az akkori nem-
zeti és egyetemi könyvtári gyûjtemény.
1935-ben a Klementinum keleti szárnyát át-
építették és korszerûsítették (telefonnal,
elektromechanikus szállítókkal, csõpostával
szerelték föl) a mûszaki könyvtár számára.
Az 1960-as években a Klementinum kapaci-
tása már nem bírta el gyûjteményt, ezért kül-
sõ tároló raktárakat nyitottak számára Prága
különbözõ részein.

Az új mûszaki könyvtár építésének szán-
déka 1995-tõl hivatalosan is megfogalmazó-
dott, az építészeti versenytervek elfogadása
2000–2001-ben történt. A pénzügyi forráso-

kat a következõ négy évben tervezték és üte-
mezték, majd 2007 elején elkezdõdhetett az
építkezés, az alapok betonozása. 2009 tava-
szán az épületet átadták, a féléves költöztetés
után a könyvtár megnyitására a mágikus-
technikai dátum alkalmával, 2009. IX. 9-én
került sor. Az épület a bársonyos forradalom
óta a csehek legnagyobb és legújabb nyilvá-
nos középülete, mely szervesen illeszkedik a
városrész tradícióihoz és a szomszédságában
található felsõoktatási mûszaki karok kör-
nyezetébe.

Az épületen kívül és belül egyaránt hasz-
nos és érdekes információk láthatók: a leke-
rekített négyzetes épület magassága, átmé-
rõje, a megnyitás ideje, a belsõ terekben a
lépcsõk számozása, a lépcsõzéshez szüksé-
ges energia mennyisége, a statikai szerkezet
tükrözõdése az aljzat szivárvány színeiben.
Szinte lépésrõl-lépésre vizuális-technikai-
gyakorlati információkat kapunk a passzív
épületrõl, amely energiatakarékos, egy légte-
rû, szintenként flexibilisen változtatható ki-
sebb-nagyobb tereket foglal magába.

Az építészeti és mûszaki információk nem
csak a látogatók, hanem a hallgatók kíván-
csiságát is kielégítik: a betonból és üvegbõl
készült épületet belülrõl sehol sem fedik bur-
kolatok és takarások. A hallgatók tanulmá-
nyozhatják a betonmennyezeten rendkívül
esztétikusan vezetett gépészeti megoldáso-
kat, a villamos, tûzvédelmi és egyéb vezeté-
kek gyakorlati kivitelezését. Tûz esetén a vé-
kony fémcsövek a mennyezetrõl köddel 

K ü l h o n b ó l  j e l e n t j ü k
50°6' 14.083" N, 14°23'26.365" E – 09.09.09. Prága új könyvtára

✒✒ Prókai Margit
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borítják be a könyvtár tereit, védve az állo-
mányt a károsodástól. A belsõ berendezésre
a legkorszerûbb számítógépes technika, a
bútorzatra a piros-fekete-fehér szín variáció-
ja és a kémiai alakzatok, kötõdések változtat-
ható mintái jellemzõek. A vizualizált infor-
mációk szinte „élõ” technikai tankönyvre
emlékeztetnek, ahol az illusztráció maga a
valóság. Az épület tervezõje a Projektil Épí-
tész Rt. mûhelye, kivitelezõje a Helika cég
volt. Az épület hat szintje a föld felett, három
szintje a föld alatt található. A földszinti in-
formációs övezetben kávéház, kiállítóter-
mek, információs monitorok és a városi
könyvtár egy fiókja is megtalálható. A szin-
teket körbefutó beton mellvédek illusztrálá-
sára a román származású Dan Perjovschi
képzõmûvészt kérték föl, aki szellemes kari-
katúráival benépesítette a betonfelületeket.

A felsõoktatási campusok szívében talál-
ható könyvtár szolgáltatásai is a legmoder-
nebb technikát tükrözik. A hallgatók számá-
ra egyéni és csoportos tanulási lehetõségekre
egyaránt helyszíneket biztosítanak: egy-egy

szemeszterre, akár hosszú távra is igényelni
lehet egyéni tanulófülkéket, vagy kiscsopor-
tos konzultációs találkozóhelyeket. Összesen
mintegy 1300 tanulóhely és körülbelül 500
pihenõhely szolgálja a látogatók igényeit. 
A hallgatók számára a földszinten a hét min-
den napján éjszakai tanulószoba áll rendel-
kezésre, megfelelõ technikai és komfortos
környezetben. Az épület egészében WiFi
szolgáltatás biztosítja a hálózatos környeze-
tet. A könyvtári technológiára jellemzõ az
önkiszolgálás, a teljes körû automatizáció. 
A svájci számítógépes technikai berendezé-
sek, a kölcsönzõ gépek az épületen kívül és
belül egyaránt elérhetõek, de hagyományos
kölcsönzésre is lehetõség van. Az érzékszer-
vi vagy mozgássérülteket a legkorszerûbb
technikai eszközök segítik a szolgáltatások
igénybevételében.

A kilenc szintes épület 13 ezer négyzet-
méteres építési telken, ötezer négyzetméter
beépített területtel, 38 ezer négyzetmé-
ter összes hasznos területtel várja évente 
átlagosan 900 ezer látogatóját. A teljes gyûj-
teményi kapacitás közel 1,8 millió doku-
mentum, melybõl négy szinten 600 ezer sza-
badpolcos kölcsönözhetõ dokumentum fér
el. 661 számítógépes munkaállomás és 165
munkatárs áll a látogatók rendelkezésére.
Négy nagy, 180 férõhelyes számítógépes
elõadóterem biztosít oktatási és rendezvényi
lehetõségeket. 18 kiscsoportos terem és 
29 individuális tanulófülke áll a hallgatók
rendelkezésére. A földszinti információs
övezetben 34 számítógépes terminálon lehet
elérni az online katalógust. A kávéházban
150 férõhely, ezen kívül számos italautoma-
ta biztosítja a használók komfortját. A mély-
garázs 300 autó és 200 kerékpár számára
nyújt parkolási lehetõséget. Az épületet ösz-
szesen 2,2 milliárd korona biztosításával va-
lósították meg. 

A méreteiben és szolgáltatásaiban lenyû-
gözõ épületet a könyvtár tájékoztatási osz-
tályvezetõje, Zdenka Kloucková mutatta be.
A látogatásra a Magyar Ösztöndíj Bizottság
támogatásával, rövid cseh tanulmányút kere-
tében, 2009. október 7-én került sor.

Elérhetõség: Národní technická knihovna,
160 80 Praha 6, Dejvice, Technická 6. Hon-
lap: www.techlib.cz ■

Dan Perjovschi 

Könyvtári Levelezõ/ lap • 2009. december42



Decemberi lapszámunk szerzõi
Bokrosné Stramszky Piroska 

II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár, Miskolc
Bondor Erika 

Berzsenyi Dániel Gimnázium Könyvtára, Budapest
Briga Péter

NyME – Savaria Egyetemi Központ, Szombathely
Dávid Boglárka

DE – Egyetemi és Nemzeti Könyvtár, Debrecen 
Gulyás Lászlóné

II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár, Miskolc
Gutai István 

Pákolitz István Városi Könyvtár, Paks
Haizler Lászlóné Párdi Bea 

Városi Könyvtár, Bük
Krasznainé Szabó Katalin 

Kálmán Imre Kulturális Központ Könyvtára, Siófok
Molnárné Vida Andrea 

Városi Könyvtár, Cegléd
Némedi Tivadarné

Városi Könyvtár, Cegléd
Németh Judit

Illyés Gyula Megyei Könyvtár, Szekszárd
Ötvös László - bibliatörténész

Debrecen
Prókai Margit

II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár, Miskolc
Szejli Adrienn

NyME – Savaria Egyetemi Központ, Szombathely
Teleki Józsefné 

Verseghy Ferenc Könyvtár, Szolnok
Tóthné Nagy Ibolya 

Községi Könyvtár, Bodrogkeresztúr



KÖNYVTÁRI  LEVELEZÕ/LAP
XXI. évf. 2009. 12. szám

Kiadja 
az Informatikai és Könyvtári Szövetség 
az Oktatási és Kulturális Minisztérium  

és a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával

Örökös szerkesztõ: Fejõs László
Felelõs kiadó: Fodor Péter

Fõszerkesztõ: Fülöp Ágnes (kll@oszk.hu)  
Nyomdai elõkészítés: Cz. Tóth János

Szerkesztõség:
1827 Budapest, Budavári Palota F épület

Tel./fax: 331-1398

Megjelenik évente tizenkétszer 
A megrendelõknek befizetési csekket vagy számlát küldünk 

Egy szám ára 520 Ft 
Éves elõfizetési díj áfával és postaköltséggel együtt 6200 Ft
Nyugdíjasoknak és könyvtár szakos hallgatóknak 2600 Ft 

HU-ISSN 0865-1329

www.epa.oszk.hu/kll

Készült az Inkart Kft. nyomdájában
Felelõs vezetõ: Somogyi Sándorné


