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2010-ben tizenhetedik alkalommal rendez-
ték meg a Budapesti Nemzetközi Könyv-
fesztivált. A fesztivál a Millenáris parkban,
könnyen megközelíthetõ helyen várta láto-
gatóit április 22. és 25. között.

A világirodalom és a hazai szellemi élet
képviselõi részvételével kulturális progra-
mok sokaságát kínálta, köztük író-olvasóta-
lálkozókat, felolvasásokat, dedikálásokat,
könyvpremiereket, koncerteket, kiállításo-
kat.

A könyvfesztiválon évrõl évre bemutat-
kozik egy-egy ország kultúrája, irodalma. 
A 2010-es fesztivál látogatói Izraellel ismer-
kedhettek meg. A díszvendég Ámosz Oz vi-
lághírû író volt, aki Rímek életre, halálra
címû kisregényét mutatta be.

A gyermekeknek külön kialakított rész-
legen a gyerekirodalom népszerûsítése mel-
lett színes programokkal várták a családo-
kat.

A különbözõ szekcióprogramok hagyo-
mányos résztvevõje a Magyar Könyvtárosok
Egyesülete szervezésében a Könyvtáros
Klub. Ennek keretében április 23-án 14 és
15 óra között került sor a 275 éves a Miskol-
ci Egyetem és a Nyugat-magyarországi
Egyetem könyvtára – Könyvtárak évszáza-
dai a kutatás és oktatás szolgálatában címû
programra. A szekcióülésen Fonyó István-
nénak, a BME-OMIKK fõigazgatójának
moderálásával rendkívül értékes és tartal-

mas elõadást tartott Szendi Attila, a Miskol-
ci Egyetem levéltárának vezetõje, aki az 
intézmény történetének ismertetésével pár-
huzamosan részletesen végigvezette az 
érdeklõdõket a könyvtárak történetén, fel-
villantva az oktatáshoz és kutatáshoz kap-
csolódó szakirodalmakat. Ezt követõen
Tompáné Székely Zsófia, a Nyugat-magyar-
országi Egyetem Központi Könyvtár könyv-
tári informatikusa egészítette ki néhány sop-
roni vonatkozással az elõadást, s bemutatta
a jubileumi év honlapját. ■
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Tudta-e?

A Selmeci Mûemlékkönyvtár a Miskolci
Egyetem és a Nyugat-magyarországi Egye-
tem õsének, az 1735-ben Selmecbányán
(Schemnitz, ma Banska Štiavnica, Szlová-
kia) megalapított Bányászati Tanintézet
(Bergschule) könyvtára. 

1762-ben Mária Terézia rendeletére
kezdték meg a már meglévõ Bergschule
gyakorlati és szellemi alapjaira támaszkod-
va az akadémia (Bergakademie) szervezé-
sét, amelyet az 1770-es alapító okirat szen-
tesített. 

1808-ban az akadémia mellett Erdészeti
Tanintézet létesült. 1846-tól az akadémia
szerves részeként, már Berg- und Forstaka-
demie néven mûködött.

Az 1735 és 1918 közötti idõszakból való
mintegy 45 ezres állomány háromnegyed ré-
sze került Miskolcra, egynegyed része pedig
a másik utódintézmény, a Nyugat-magyaror-
szági Egyetem könyvtárában maradt. 

A Selmeci Mûemlékkönyvtár, mint 
Európa egyetlen XVIII. századi alapítású,
épségben és szinte hiánytalanul megmaradt
mûszaki-természettudományos szakkönyv-
tára, muzeális védettséget élvez.


