
„Aki nem látta Granadát, nem látott semmit” 
spanyol közmondás

„Két cimbora megy a hegyre, 
föl a magas kõ-hazába,

elcsöppent könnyük, vérük
azt az utat kicifrázza.

Imbolyognak bádog-lámpák,
borítják a tetõt lázba.

Fölsebzi a hajnal bõrét
üvegdobok roppanása.”

Federico García Lorca: Alvajáró románc
(Részlet; Nagy László fordítása)

Csongrád megyei könyvtárosok és könyv-
tárostanárok tíz fõbõl álló csoportja 2009. 
október 25. és november elseje között az Eu-
rópai Unió „Egész életen át tartó tanulás”
program Leonardo da Vinci Mobilitas alpro-
gramja keretében tanulmányúton vett részt a
dél-spanyolországi Granadában. A pályázat
írója és kivitelezõje, az ismeretbõvítõ tapasz-
talatszerzés koordinátora a hódmezõvásárhe-
lyi Tudás Alapítvány (http://invitel.hu/tudas)
volt. Magyarországot a szakképzõ iskolák
könyvtárosai mellett a Csongrád Megyei
Könyvtárosok Egyesületének és a Csongrád
Megyei Könyvtárosok Egyesülete Iskolai
Könyvtári Szekciójának vezetõi képviselték,
akik nyertes pályázatuk eredményeként ve-
hettek rész a tanulmányúton. A projekt elsõd-
leges célja a szakképzõ iskolák könyvtári
szolgáltatásainek tanulmányozása volt, de ezen
kívül a különbözõ típusú bibliotékák megláto-
gatásával a spanyol könyvtári rendszer egé-
szérõl is átfogó keresztmetszetet kaptunk.

A spanyolországi fogadó fél az Euro-
proyectos Leonardo da Vinci (http://
europroyectosldv.blogspot.com) volt. A szer-
vezet célja nyelvtanfolyamok, továbbképzé-
sek és tanulmányutak helyi szervezése, a 
különbözõ uniós projektekben való részvé-
tel. Átfogó szolgáltatásaik kiterjednek az
utazásra, a szállásra, az étkezésre, továbbá 
a szakmai és a kulturális programokra is. 

A résztvevõknek tanúsítványt adnak a meg-
szerzett tudásról. Õk biztosították számunk-
ra a közremûködõ iskolai, egyetemi és köz-
mûvelõdési könyvtárakban megvalósult
szakmai programokat, intézménylátogatáso-
kat, elõadásokat, beszélgetéseket.

A célországgal való elõzetes ismerkedést
nagyban segítette Hegedûs Marietta Spa-
nyolország könyvtári rendszere címû tanul-
mánya (http://invitel.hu/tudas/download/
tanulmany.pdf). A kulturális felkészülést
mindenki egyénileg oldotta meg. Az optimá-
lis szervezésnek köszönhetõen a résztvevõk
már az utazás elõtt pontosan ismerték a prog-
ramot, a fogadó intézményeket és az elvég-
zendõ feladatokat. A tanulmányút elõtt min-
denki fejlesztette nyelvtudását, saját intéz-
ményérõl angol vagy spanyol nyelvû ismer-
tetõt, prezentációt készített, amit az elsõ ta-
lálkozás alkalmával – a vendéglátók nagy
örömére – mind a tíz résztvevõ sikeresen be
is mutatott. Majd Mari Carmen Espartero is-
mertette a szakmai programokat, és tájékoz-
tatott a hétköznapi tudnivalókról is: telefoná-
lás, boltok nyitvatartási ideje, közlekedés,
idõjárás, helyi szokások.

A programokon minden esetben jól felké-
szült, munkájuk iránt elkötelezett szakembe-
rek tartották a tájékoztatókat, bemutatókat.
Elsõ állomásunk a Hospital Real Library
(http://www.ugr.es/~biblio/en/ugr_library/
e-bibliotecas_centros/e-bibhre/e-index.html),
a granadai egyetem központi könyvtára volt.
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Az univerzitás Spanyolország egyik legré-
gebbi és legtekintélyesebb felsõoktatási in-
tézménye, amit V. Károly kezdeményezésére
és VII. Kelemen pápai bullájának hatására
1531-ben alapítottak. Hagyománya vissza-
vezethetõ I. Juszuf arab egyetemére, ami a
XIV. században mûködött. A város gazdag
multikulturális örökségébõl is táplálkozik,
amit az évszázadok során ibériai, római, zsi-
dó és iszlám hatások is értek. A 260 000 la-
kosú város – a hagyomány szerint a Granada
név a kinyílt gránátalmára emlékeztetõ alak-
jából ered – Andalúzia egyik kulturális és
gazdasági központja, tartományi és püspöki
székhely. A 711-ben benyomuló mórok ala-
pították, kiemelkedõ kulturális központtá
fejlesztették. Spanyolországban itt tartott
legtovább, egészen 1492-ig, a mór uralom.
Az egyetem XVI. századi, tekintélyes, rene-
szánsz stílusú épülete eredetileg kórháznak
készült, amiben a bolondokháza is helyt ka-
pott. Láttuk San Juan de Dios (Istenes Szent
János) celláját, akit tanai miatt – a helyi ha-
gyomány szerint – szintén bezártak ide egy
idõre. Az egyetemen építész-, orvos-, fordí-
tó-tolmács-, jogász-, valamint természettu-
dományos képzés is folyik. A 122 tanszéken
több mint 5100 alkalmazott dolgozik, és kö-
zel 60 000 diák választhat a 75 felsõfokú
végzettséget nyújtó szakirány közül.

Az 1970-tõl ebben az épületben mûködõ
könyvtár történetét és szolgáltatásait José Luis
Sánches-Lafuente igazgatóhelyettes, (aki egy-
ben az Andalusian Association of Librarians
elnökhelyettese is), és a minõségbiztosításért
felelõs munkatársa, a magyar származású
Benkõ Edina mutatta be. A központi könyvtá-
ron kívül még huszonegy fakultásnak van kü-
lön bibliotékája, ezekben is találhatók kisebb
antikvagyûjtemények, amiket minden egyete-
mi polgár használhat. A város lakóinak és kül-
sõ kutatóknak csak helyben olvasás lehetsé-
ges. A 80 000 kötet nagy része a jezsuitáktól
származik, fõleg egyházi témájú irodalom. 
A koraújkorban az egyházi hatóságok ellenõr-
zése alatt állt az egyetem és a könyvtár: a
Szent Hivatal – az inkvizíció legfõbb szerve –
felügyelte mûködésüket.

Folyamatosan digitalizálják az állományt,
tízezer antik könyv már interneten is elérhe-
tõ. A könyvtár célja a tudásátadás, a kutatók

munkájának támogatása, a tanulás segítése,
ezért használata az oktatók és a hallgatók szá-
mára ingyenes. Csak a könyvtárközi kölcsön-
zések esetén kell fizetni átlagban négy eurót,
ami a postaköltséget fedezi. A beszerzés a
hallgatók és a tanárok kéréseinek figyelem-
bevételével a diákok, a professzorok, a fakul-
tások és a szakok száma szerint arányosan el-
osztva történik. Az állami támogatásból évi
egymillió eurót fordítanak könyvekre, és 2,5
milliót az elektronikus dokumentumok fej-
lesztésére. 2005 óta elektronikus konzultáció
is mûködik, interneten keresztül elérhetõk a
szakdolgozatok és az adatbázisok: e-folyó-
iratok, könyvek, egyéb dokumentumok, dok-
tori disszertációk. Sok pénzt költenek e-do-
kumentumok beszerzésére, ezért nagyon 
fontos, hogy valóban használják is azokat az
olvasók. Ezt a tanév elején induló harminc-
órás felhasználóképzés segíti, amit oktató-
programokkal valósítanak meg. Érdeklõdés
esetén késõbb is szerveznek tanfolyamokat,
és 2009-tõl krediteket érõ tananyagként is
felvehetik a hallgatók. Itt az 1980-as években
kezdõdött el az egyetemi szintû könyv-
tárosképzés.

Az állomány 1 100 000 kötetes, amibõl
körülbelül százezer nincs katalogizálva, ezek
elsõsorban az ajándékkönyvek közül kerül-
nek ki. Az intézmény tagja az Andalúz Egye-
temi Könyvtárak Szövetségének, amelyekkel
együtt MARC formátumú közös katalógust
építenek. Az informatikai hátteret közel há-
romszáz számítógép biztosítja, az intéz-
ményben hetven könyvtáros és százhúsz
technikus dolgozik. A csillagászat nemzet-
közi éve alkalmából asztronómiai kiállítást is
láttunk, melynek anyagát ötszáz régi könyv-
bõl, köztük õsnyomtatványokból és
XVI–XVIII. századi kiadványokból válogat-
ták.

Délután a székesegyházat (Catedral de
Granada) és a hozzá kapcsolódó Királyi Ká-
polnát (Capilla Real) tekintettük meg
(http://www.capillarealgranada.com/index.
en.html). Csodálattal töltött el bennünket a
hatalmas, öthajós, 115 méter hosszú, 62 mé-
ter széles és 30 méter magas gótikus stílusú
épület fantasztikus méretû orgonájával, ara-
nyozott szobraival, gyönyörû üvegablakai-
val. A kápolnát a „katolikus királyok” temet-
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kezési helyükül rendelték, de csak V. Károly
idején készült el. Itt látható Izabella és Ferdi-
nánd impozáns, fehér carrarai márványból
készült reneszánsz síremléke. Az altemplom-
ban a királyi pár mellett található az Õrült
Johanna és Szép Fülöp földi maradványait
tartalmazó koporsó is.

Kedden egy vidéki szakképzõ iskola
könyvtárát ismerhettük meg (Library of the
Vocational School IES Diego de Siloé) 
a Granada melletti Íllorában (http://
www. jun tadeanda luc ia . e s / ave r roes /
centros-tic/18700773/helvia/sitio/index.cgi#).
A település neve arabul megerõsített sziklát
jelent. A spanyolországi szakképzés rendsze-
rét és az olvasásfejlesztési programot
Gerardo Roger igazgató és Francisco Jimé-
nez Baena igazgatóhelyettes mutatta be, aki
a könyvtár vezetõje is. Az iskolába, ami egy-
ben konfliktuskezelõ módszertani központ
is, hétszázötven 12 és 18 év közötti diák jár.
A 25–30 fõs osztályok tanulói közül az alap-
vizsgáig a nebulók nyolcvan százaléka jut el
úgy, hogy csak egyszer lehet évet ismételni,
utána automatikusan magasabb osztályba
kell lépni.

Spanyolországban is központi kérdés a
szövegértés és a szövegalkotás kompetenciá-
ja, az olvasásfejlesztés, az olvasóvá nevelés,
amelynek gyakorlatát részletesen megismer-
hettük. 16 éves korig a tanuló az ajánló listá-
ból választhat, és ezen belül szabadon dönti
el, hogy ez szépirodalom, szórakoztató iro-
dalom vagy szakirodalom legyen elsõsorban.
Heti két olvasásfejlesztési óra van, ami en-
nek megfelelõen bármilyen tanóra lehet. 16
és 18 éves kor között már nem kötelezõ az

oktatás, érettségire való felkészítés, illetve
szakképzés folyik: elektronika, autóvilla-
mosság, autószerelés. Ezért ennek a korosz-
tálynak már kötelezõen elõírják, hogy mit
kell olvasnia. Havonta egy könyvet kell meg-
ismerniük, amit beszámoló készíttetésével és
az olvasmányhoz kapcsolódó teszt kitölteté-
sével ellenõriznek. A tanórákon közösen dol-
gozzák fel a hangosan felolvasott anyagot.
Nemcsak a könyvtárban, hanem a tanter-
mekben is vannak könyvek, így azok fizika-
ilag is közel kerülnek a tanulókhoz. A gyûj-
temény 12 000 kötetes, ebbõl 8–9000 van a
könyvtárban, a többi az osztálytermekben.
Az állományból 5900 dokumentumot katalo-
gizáltak eddig, a régiók nagy részében hasz-
nált, egyszerû, bárki által megtanulható
szoftver, az ABIES segítségével. Az osztály-
termekben lévõ szépirodalmat és ifjúsági
könyveket a következõ tanév elején kicseré-
lik. A spanyol fejlesztési elképzelésekben az
elsõ helyen az olvasás igényének a felkeltése
áll, mert úgy gondolják, akkor érdemes a
könyvtárakat fejleszteni, ha lesz elég olvasó,
ezért elsõsorban az olvasás megszerettetését,
az olvasási motivációt szeretnék növelni te-
matikus olvasásprogramokkal. A fõ cél maga
az olvasás, az olvasás technikájának javítása,
és szükségességének mint a világmegértés
eszközének a felismertetése és interiorizá-
lása.

Egy másik módszer: veszíts el egy verset,
egy könyvet. Az iskolai könyvtár könyve
vagy egy nyomtatott vers a padban felejtve
felkeltheti a másik diák érdeklõdését. A be-
számoló szerint nem vesznek el a könyvek,
az év végére mind visszakerül a könyvtárba
vagy az osztályterem szekrényébe. A könyv-
tár nyilvános, fenntartása önkormányzati és
pályázati pénzekbõl történik, könyvtárközi
kölcsönzés 800 könyvtárból lehetséges, a be-
iratkozott olvasók száma ezer. 16 éves korig
a tankönyv minden tanulónak ingyenes, de
ez a támogatás csak 3-4 tartományban vehe-
tõ igénybe. Különös figyelmet fordítanak a
sérült diákokra, akik speciális termekben ta-
nulnak. Befejezésül megnéztük a korszerûen
és jól felszerelt biológia, kémia, fizika, elekt-
ronika szaktantermeket; még az autószerelõ
tanmûhelyben is jártunk. Meglátogattuk a te-
lepülés bibliotékáját is, ahol a könyvtáros
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nagyon kedvesen mutatta be a gyûjteményt,
és érdeklõdéssel hallgatta, amikor ismertet-
tük saját könyvtáraink mûködését.

Ezen a napon tekintettük meg Granada
legfontosabb nevezetességét, a mór palota-
építészet legcsodálatosabb alkotását, a Vörös
Erõdöt (arabul Kaszr al-Hamra), vagyis az
Alhambrát, amit a Naszridák idején, 1238-
ban kezdték el építeni (www.alhambra.org/
eng/index.asp?secc=/inicio&popup=1). Itt a
káprázatos díszítésû épületek és a természet,
a kertek csodálatos harmóniában állnak egy-
mással. A folyó vizét a dombra vezették fel,
hogy táplálja a növényeket, a szökõkutakat!
Ma már természetesen nem az eredeti pom-
pájában látható, mert a XVI. században 
V. Károly az egyik épület helyébe rene-
szánsz palotát és kápolnát építtetett, és 1812-
ben a távozó francia megszállók is felrob-
bantották egy részét. A XIX. században 
megkezdõdött a restaurálás, ami jelenleg is
folyik, így sajnos nem láthattuk a híres
Oroszlános-udvar oroszlánjait sem. A komp-
lexumhoz kapcsolódik az 1313 és 1325 kö-
zött épült Generalife, a Naszrid szultánok
nyári palotája, amelynek arab neve „paradi-
csomi kertet” jelent. Az Alhambra, a
Generalife és az Albaicín városrész együtt
alkotja Spanyolország harmincnyolc világ-
örökségi kincsének egyikét.

Következõ szakmai programunk a Library
of the Colegio Máximo de Cartuja
(http://fcd.ugr.es/pages/biblioteca/index), a
Faculty of Communication and Documen-
tation könyvtárának megtekintése volt, amit
a XIX. század végén építettek, és a jezsuita
rend tulajdonában állt. Eredetileg a teológia,
a kémia és a fizika központja volt, de jelen-
leg itt folyik a könyvtárosok képzése is. Ra-
fael Olivares, az olvasószolgálat vezetõje
mutatta be a könyvtár történetét és szolgálta-
tásait. Andalúzia tíz egyetemének könyvtára
közös katalógust épít, az automatizálást
1986-ban kezdték el. Eddig 125 ezer könyvet
digitalizáltak, az állomány 1992-tõl hálóza-
ton is elérhetõ. Az információszolgáltatás el-
sõsorban elektronikusan történik, a hallgatók
saját jelszavukkal használhatják a teljes szö-
vegû e-dokumentumokat. Az ISI Web of
Knowledge adatbázis segítségével elérhetõ 
a világ 8000 legfontosabb újságja és folyó-

irata közel 4000 kiadótól, valamint a
www.scopus.com, ahol tanulmányok, publi-
kációk, doktori disszertációk találhatók. Di-
gitalizált régi könyvek, e-dokumentumok,
szakdolgozatok is elérhetõk, letölthetõk in-
nen. Külön regisztrálják a tanárok és a diá-
kok letöltéseinek számát, így a dokumen-
tumhasználat interaktivitása biztosított. Az
állam 6 millió eurót fizet az adatbázis hasz-
nálatáért, aminek egy része több évre elõre
történik, így biztosított a folyamatosság.
Vendéglátónk hitvallása, hogy a könyvtárban
mindenkinek mindenkit kell szolgálnia. En-
nek legjobb, legkorszerûbb eszköze, ezért a
könyvtár filozófiája, hogy lehetõleg minden
információ elektronikusan legyen elérhetõ.
Az olvasószolgálat vezetõje bemutatta a ka-
talógus használatát: a „Hungary” szóra közel
ezer találat érkezett. Szerzõ, cím, tárgyszó,
dokumentumtípus szerint lehet keresni, a
rendszer hivatkozási szám szerint rendezi a
találatokat, tehát a legtöbbször használtak
kerülnek elõre. A bibliotéka ötvennégy mun-
kaállomásán harmincezer periodikum érhetõ
el, 600 ezer euró az éves elõfizetés. Helyben
használatra ötvenkét notebook is kölcsönöz-
hetõ, hasonlóan az elektronikus könyvekhez
és az úgynevezett virtuális kurzusokhoz,
ahol a tananyagot e-book tartalmazza. 
A hallgatóknak lehetõségük van a könyvtár-
használatot kreditpontokért tanulni. Végül
betekintettünk a gyakorló fogászati rende-
lõkbe, és a kommunikációképzés szaktanter-
meibe, a stúdiókba, ahol a hallgatók a mû-
sorkészítést tanulják.

Következõ programunk a helybeli jezsuita
teológus, filozófus nevét viselõ Vocational
School IES Padre Suarez volt, amelynek bib-
liotékája az elsõ szakközépiskolai könyvtár
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Granadában (http://usuarios.multimania.es/
padresuarez). Itt a könyvtáros tanárnõ leg-
kedvesebb Jorge Luis Borges-versével foga-
dott bennünket, ami arra is rámutat, hogy a
teljes spanyol nyelvû irodalmat kedvelik és
olvassák. „A legsúlyosabb vétket elkövet-
tem, / mit ember elkövethet. Sose voltam /
boldog. Sodortassak el nyomorultan / a fele-
désben, e vad gleccserekben. // Szüleim az
élet kalandok-ûzte / vészes-gyönyörû játéká-
ra szántak, / a földre, vízre, levegõre, tûzre. /
S én nem. Nem lettem boldog. Sose váltak //
be ifjonti álmaik. Mindenestül / a mûvészet
részarányába veszve, / amely csak puszta
semmiségeket szül. // Értéket hagytak rám.
Értéktelenre. / Nem is tágít – mindig itt jár
mögöttem / a sorsüldözött árnya, aki lettem.”
(Jorge Luis Borges: Lelkiismeretfurdalás, El
remordimiento, Somlyó György fordítása)

Az 1860-ban alapított intézmény 1916-ban
költözött jelenlegi épületébe, amit Rafael
Ibánez igazgató mutatott be. Az elsõsorban
földrajzi, történelmi, irodalmi, mezõgazdasági
kiadványokat és térképeket tartalmazó gyûjte-
mény az Oktatási Minisztérium, a kiadók és
privát személyek adományaiból jött létre. 
A katalogizálást 1958-ban kezdték el, de nem
értek a végére, így a közelmúltban újraindítot-
ták az állomány számbavételét, ezért nem tud-
ják pontosan, hány könyvük van. A könyvtár
nem nyilvános, de kutatók engedéllyel hasz-
nálhatják. Itt is az a gyakorlat, hogy az osztály-
termekben is vannak könyvek, mert fontos fel-
adatnak tartják az olvasásfejlesztést, amire a
fenntartó is sok pénzt áldoz. Közös költségve-
tésben szerepel a könyvbeszerzésre és az olva-
sásfejlesztésre szánt összeg. A programban
amerikai mintát követnek, de nagyon fontos-
nak tartják a családi hagyományokat is. Meg
akarják akadályozni, hogy kialakuljon egy
olyan generáció, amelyik egyáltalán nem ol-
vas, mert akkor megszakad a folyamat: a gye-
rek nem tudja átvenni az olvasás szeretetét a
szülõktõl. A 15 éves diákoknak kötelezõ heten-
te egy órát hangosan olvasniuk, amit a tanár
kezd, majd a diákok felváltva folytatják. Az an-
dalúziai könyvtár is szervez olvasásfejlesztési
programokat, ahol a megadott kulcsszavak
alapján kell esszét írni. A három legjobb mun-
kát végzõ diák jutalomban részesül, és könyv-
ben is kiadják az írásokat.

Nem régen emelték fel a tankötelezettség
határát tizenhat évre, noha a pedagógusok
nem tartják szerencsésnek azt, hogy a diák
csak egyszer bukhat meg, utána automatiku-
san magasabb osztályba kell lépnie, mert így
nincs motiváció, ezért a tizennégy év feletti-
ek gyakran zavarják az órát. A szakmai prog-
ram folytatásaként körbevezettek bennünket
az iskola épületében. Mindannyian nagyon
büszkék arra, hogy Federico García Lorca, a
XX. századi jeles spanyol költõ és drámaíró
ebbe az iskolába járt. A hasonmás kiadásban
megjelentetett bizonyítványát, dolgozatainak
eredeti példányait itt õrzik, és állandó kiállí-
táson mutatják be hátrahagyott emlékeit, tár-
gyait. A róla elnevezett gyönyörû parkban 
található egykori rezidenciája, ahol kézira-
tok, fényképek és más eredeti dokumentu-
mok, tárgyak láthatók.

Az utolsó munkanapon a Library of
Andalusiába (www.juntadeandalucia.es/
cultura/ba/) látogattunk el. Javier Álvarez
igazgató, Pilar Tassa és Mari Ángeles
Chacón könyvtáros mutatta be az intéz-
ményt. A régiókat kialakító törvény szelle-
mében a könyvtárat 1983-ban alapították,
1990-ben vették birtokba az olvasók, és
1994-ben költöztek jelenlegi épületükbe. 
A bibliotéka regionális szintû nemzeti
könyvtári feladatokat lát el. Gyûjt minden
Andalúziában megjelent kiadványt, és a
könyvek megõrzésén, a könyvtárhasználók
igényeinek kielégítésén túl hálózati, mód-
szertani központ is. A 695 csatlakozott
könyvtár közös katalógust épít, lehetõséget
biztosít az online információkérése, s mert
jelentõs a régi könyvek gyûjteménye is, ezért
a fontos kiadványokat digitalizálják. A mo-
dern könyvtár fogalmából következõen szer-
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teágazó kommunikációs tevékenységet 
folytatnak. Kulturális tudáscentrumként is
mûködnek, amelynek célja a kapcsolatok
fejlesztése az olvasókkal, a társadalom infor-
mációs igényeinek szolgálata. Ingyenes kul-
turális programokat – olvasásfejlesztési 
tréningeket, felolvasóesteket, író-olvasó ta-
lálkozókat, koncerteket, színházi elõadáso-
kat, irodalmi utazásokat, kiállításokat –
szerveznek. 2009 elsõ felében 1400 felnõtt
és 3500 gyerek látogatta a rendezvényeket.
Délután került sor a tanulmányút során ta-
pasztaltak megbeszélésére, értékelésére, 
valamint a tanúsítványok kiosztására.

Szombaton Córdobába, Andalúzia harma-
dik legnagyobb városába kirándultunk. A te-
lepülést 711-ben muszlim arab és berber csa-
patok foglalták el, majd az iszlám hispániai
vallási központjává, ahogy a kortársak nevez-
ték, a „világ díszévé” tették. A városközpont
megõrizte középkori, mór jellegét. A szûk és
girbegurba utcák labirintusát olykor megtörik
az iszlám építészetre jellemzõ, gazdagon dí-
szített belsõ udvarok és terek, melyek a virág-
illat pompás békéjét és a szökõkutak nyugta-
tó csobogását árasztják magukból. Az iszlám
építészet egyik leggazdagabb együttese ma-
radt fenn itt: a Nagymecset a világörökség ré-
sze (www.mezquitacatedral.es). Az elsõ
Omajjád kalifa határozta el a minden addigit
felülmúló mecset építését, ezért megvásárol-
ta a keresztényektõl a templomrészüket.
785-ben itt kezdték el építeni a mecsetet,
amit 796-ban a fia fejeztetett be a minarettel.
A IX–X. századi bõvítésekkel az egyik leg-
nagyobb iszlám szentély lett, ahol a külsõ és
belsõ tér egységet alkot. Elõször a Narancs-
udvarba lépünk, ahol gyönyörû ciprusok,
pálmafák díszlenek. A középsõ szökõkúton
kívül továbbiak is vannak, ezeknek eredeti-
leg vallási szerepük volt: a muzulmánok
csak megtisztulva kezdhettek az imához,
ezért arcukat, kezüket és lábukat is meg kel-
lett mosniuk. A karcsú oszlopok és íveik a
pálmafákhoz hasonlóak, így a hívek úgy
érezhették, mintha eredeti hazájuk datolya-
pálmás ligeteiben lennének. A mecset alapte-
rülete 23 400 m2. Legszebb, gyönyörû mo-
zaikkal díszített része a mihráb: a boltozatos
fülke, a szentély, amelynek belsejét hatszög
alaprajzú és kagyló formájú díszítés borítja.

A kialakításnak köszönhetõ, hogy Allahnak
a Koránban kinyilatkoztatott szavait a me-
cset külsõ részeiben is érteni lehetett. Ami-
kor 1236-ban III. Ferdinánd elfoglalta
Córdobát, a mecsetet keresztény templommá
szentelték, de csak a XVI. században, 
V. Károly adott engedélyt arra, hogy keresz-
tény templomot építsenek a mecsetbe, noha,
amikor meglátta a katedrálist, maga is elítél-
te a barbár tettet. Az épület harmóniáját meg-
bontotta a beleépített késõ gótikus-rene-
szánsz székesegyház. 

Andalúziában a legizgalmasabb volt szá-
munkra az iszlám, a zsidó és a keresztény
kultúra együttélését látni. A széthordott tég-
lákból rom, az összerakottakból ház lesz. 

Azt tapasztaltuk, hogy Andalúziában ma-
gas szintû az együttmûködés a könyvtárak
között, nincsenek párhuzamos fejlesztések.
Közös katalógust építenek, minden fontos
kiadványt digitalizálnak, sõt a múzeumok,
alapítványok könyvtárait is szeretnék a háló-
zatukhoz csatlakoztatni. Láthattuk, egyre na-
gyobb szerep jut az elektronikus információ-
nak, de ugyanakkor mindent megtesznek
azért, hogy a hagyomány értékei ne vessze-
nek el. A szakközépiskolai könyvtárosok
számára különösen hasznos volt megismerni
az olvasásfejlesztés spanyolországi gyakor-
latát. A legfontosabb feladatnak az olvasás
igényének felkeltését, az olvasás megszeret-
tetését tartják, ami minden nevelõ feladata,
nemcsak a könyvtárosé és az irodalomtaná-
ré. A könyvtárfejlesztések nem öncélúak,
minden esetben figyelembe veszik a felhasz-
nálók szempontjait, és igyekszenek az igényt
fenntartani a papír alapú dokumentumok
iránt is. A tökéletesen megszervezett tanul-
mányút minden szempontból elérte célját,
mert valamennyi intézményben lehetõsé-
günk volt kérdéseket feltenni a bennünket 
érdeklõ témákkal kapcsolatban. A személye-
sen megtapasztalt élmények hagynak leg-
mélyebben nyomot az emberben. A többféle
– szakképzési, egyetemi és közmûvelõdési –
könyvtár mûködésének megismerésével 
átfogó képet kaptunk a teljes spanyol könyv-
tárügyrõl, a XXI. századi elvárásoknak meg-
felelõ tudásközpontok feladatairól és mûkö-
désérõl, a felhasználók képzésérõl, a kulturá-
lis örökség megõrzésérõl. ■
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