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Három nap szakmai ismeretszerzés, három
nap szórakozás, három nap nemzetközi kap-
csolatépítés és három nap maradandó, sõt
egy egész életre szóló élmény – így jelle-
mezhetnénk röviden a BOBCATSSS szim-
póziumokat. Az idén január 31. és február 2.
között Szombathelyt és a Nyugat-magyaror-
szági Egyetem Savaria Egyetemi Központ
(NymE SEK, a volt Berzsenyi Dániel Fõis-
kola) Bölcsészettudományi Karának Könyv-
tár- és Információtudományi Tanszékét érte
a megtiszteltetés, hogy helyt adhatott, illet-
ve szervezõje és rendezõje lehetett az évrõl
évre megtartott konferenciának. A BOB-
CATSSS 2011 szimpóziummal elsõ ízben
gyûltek össze Szombathelyen az Európai
Unió, illetve a globális világ könyvtár sza-
kos hallgatói és információs szakemberei,
hogy az idei évben ebben a városban áldoz-
zanak a könyvtár- és információtudomány,
valamint a nemzetközi szakmai összefogás
oltárán.

A BOBCATSSS nemzetközi szimpóziu-
mot 1993 óta minden évben megrendezik,
az Európai Unió különbözõ országaiban. 
A könyvtár- és információtudomány világ-
nyelvén, azaz angolul megtartott konferen-
ciákat a EUCLID (European Association for
Library and Information Education and
Research) égisze alatt általában két-három

ország egy-egy egyetemének könyvtár sza-
kos hallgatói szervezik. A rendezvény cél-
csoportja és egyben elõadói, kiállítói és
szervezõi tehát nem mások, mint hallgatók,
információs szakemberek, professzorok és
egyetemi tanárok, valamint a könyvtári 
és informatikai szférában dolgozók. A kon-
ferencia elnevezése olyan mozaikszó, amely
az egyetemi hálózatra utal. Betûi a BOB-
CATSSS kezdeményezést elindító egyetemi
városok nevének kezdõbetûit reprezen-
tálják: Budapest, Oslo, Barcelona, Copen-
hagen, Amsterdam, Tampere, Stuttgart,
Sheffield, Szombathely. Eddig összesen ti-
zenkilenc BOBCATSSS konferenciát ren-
deztek, ebbõl 1993 és 1998 között az elsõ
hatot, illetve 2005-ben a tizenharmadikat
Budapesten.

A 2011-es BOBCATSSS szimpóziumnak
újra hazánk volt a rendezõ országa, és ezút-
tal a Savaria Egyetemi Központ Könyvtár-
és Információtudományi Tanszékének hall-
gatói, valamint a norvég Oslo University
College és az eisenstadti Fachhochschule
Burgenland egyetemének hallgatói kapták
meg a lehetõséget a konferencia megszerve-
zésére és lebonyolítására. A konferenciát
több mint kétévnyi szervezõmunka elõzte
meg, és ezen idõ alatt a három egyetem (az
organizálásban részt vevõ) diákjai – Bog-
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nárné Lovász Katalin és az NymE SEK
Könyvtár- és Információtudományi tanszé-
kének koordinátora, Murányi Péter vezetése
alatt – egymással szoros együttmûködésben
látták el a rendezvény lebonyolításához
szükséges lépcsõk meghatározta felada-
tokat1. A szervezõk több alkalommal talál-
koztak személyesen is: 2009 tavaszán
Eisenstadtban, 2009 õszén Szombathelyen,
2010 januárjában Pármában, a BOB-
CATSSS 2010 szimpózium keretei között,
tavasszal ismét Szombathelyen és Eisen-
stadtban, valamint a tavalyi év novemberé-
ben Oslóban.

A három egyetem diákjainak és oktatói-
nak együttmûködése, kooperációja, hosszas
szervezõmunkája meghozta gyümölcsét: a
szimpóziumon több mint kétszázötven em-
ber vett részt. Vendégeink a világ harminc-
egy országából érkeztek, többek között Len-
gyelországból, Litvániából, Lettországból,
Törökországból, a Cseh Köztársaságból, a
skandináv országokból, Hollandiából,
Olaszországból, az Egyesült Királyságból,
az Egyesült Államokból, Németországból,
Franciaországból, Spanyolországból, Portu-
gáliából, Horvátországból, Oroszországból,
sõt, még Bangladesbõl is. Örömet jelentett
számunkra, hogy több mint harminc magyar
elõadó, illetve érdeklõdõ hallgató és oktató
regisztrált a konferenciára; köszönhetõen a
szimpózium könnyen elérhetõ és megköze-
líthetõ helyszínének, illetve annak, hogy a
magyar hallgatók számára kedvezményes
részvételi díjat állapítottunk meg. 

A szimpózium fõ témája és átfogó címe
Finding New Ways (Új utak keresése) volt a
könyvtár- és információtudomány területén, 

és az elõadók ennek szellemében választhat-
ták ki a résztémák, illetve témakörök (Inno-
vatív módszerek, technológiák alkalmazása;
Az új felhasználói csoportok; A könyvtár
mint harmadik hely; valamint A könyvtáros
és információs szakember2) közül azt,
amelynek keretein belül elõadásukat, mû-
helymunkájukat (workshopjaikat) vagy
poszterüket elkészítik. A konferencia szer-
vezõcsapata a beérkezett elõadások összes-
ségét elfogadta, így a szimpózium vendégei
közel hatvan elõadás és nyolc mûhelymunka
közül választhattak, illetve vehették részt
rajtuk, és több mint harminc poszterbemu-
tatót tekinthettek meg. A konferencia ma-
gyar fõelõadói („keynote speaker”-ei) Dra-
gomán György író és mûfordító – kinek 
A fehér király címû regényét több mint har-
minc nyelvre fordították le – és felesége,
Szabó T. Anna költõ voltak. Mindhárom ren-
dezõ országból érkeztek fõelõadók a konfe-
renciára, ennek megfelelõen Norvégiát
Ragnar Andreas Audunson, az Oslo
University College oktatója, a EUCLID ko-
rábbi elnöke, Ausztriát pedig Christian
Schlögl, a grazi egyetem professzora képvi-
selte mint fõelõadó.
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A konferenciát – annak elsõ napjának
reggelén – sajtótájékoztató elõzte meg. 
A sajtótájékoztató koordinátorának üdvözlõ
mondatait követõen Gadányi Károly, az
NymE SEK elnök-rektorhelyettese beszélt
arról, hogy miért tekinthetõ mérföldkõnek a
BOBCTASSS 2011 szimpózium a Savaria
Egyetemi Központ életében. Tõle Hor-
váthné Molnár Katalin, a Bölcsészettudo-
mányi Kar dékánja vette át a szót, aki a
könyvtáros szak szerepérõl, illetve annak
fontosságáról beszélt. A sajtótájékoztatón
felszólalt még Murányi Péter, a Könyvtár- és
Információtudományi Tanszék vezetõje, 
illetve tanszéki koordinátora, Pálvölgyi Mi-
hály fõiskolai tanár és Bognárné Lovász 
Katalin adjunktus, akik magáról a szimpó-
ziumról és annak jelentõségérõl tartották be-
szédüket.

A sajtótájékoztatót követõen elérkezett
az idõ, amire a szervezõk már több mint két
éve vártak, és a nyitóünnepséggel „hivatalo-
san” is kezdetét vette a BOBCATSSS 2011
szimpózium. A ceremónián Gadányi Károly,
Horváthné Molnár Katalin, Murányi Péter
és a szervezõ hallgatók köszöntötték a kon-
ferencia vendégeit, majd Dragomán György
és Szabó T. Anna, illetve Ragnar Audunson
tartották meg elõadásaikat. A fõelõadók be-
széde után, a nyitóünnepség zárásaként 
a konferencia vendégei bepillantást nyerhet-
tek a magyar zenei és tánckultúrába: egyete-
münk diákjai készültek énekelõadással (a
Valahol Európában örökzöld slágerei csen-
dültek fel), fuvolaperformansszal és a Szö-
kõs néptáncegyüttes jóvoltából magyar nép-
tánccal, mely elõadások osztatlan sikert
arattak a szimpózium résztvevõinek köré-
ben.

A konferencia három napja folyamán az
elõadások és mûhelymunkák három, idõben
egymással párhuzamban lévõ szekcióra osz-
lottak, és a résztvevõk a konferenciacso-
magjukban található programfüzet, valamint
az elõadások tartalmi kivonatát, rezüméjét
tartalmazó füzet (abstract-kötet) alapján
dönthették el, adott idõben melyik szekciót
látogatják meg, illetve mely elõadásokra ül-
nek be. Egy szekcióban két, három vagy
olykor négy elõadás is meghallgatható volt.
A szekciók közötti kávészünetekben a konfe-
rencia résztvevõi megvitathatták egymással a
hallottakat, és – ami talán a legfontosabb „ér-
deme” egy BOBCATSSS konferenciának –
építhették nemzetközi szakmai és baráti
kapcsolataikat.

Minthogy a szombathelyi Könyvtár- és
Információtudományi Tanszék hallgatói 
és oktatói rendszeres elõadói és résztvevõi a
BOBCATSSS szimpóziumoknak, az idén is
többen aktívan részt vettek a konferencia tu-
dásanyagának megteremtésében. Koltay Ti-
bor, tanszékünk oktatója How many 2.0s are
there? Strengths and weaknesses of new
media (Hányféle 2.0 létezik? Az új média
erõsségei és gyengeségei) címmel tartott
elõadást, míg Bognárné Lovász Katalin elõ-
adásának címe Role of academic libraries in
accomplishing knowledge management
strategies in higher education institutions 

(Az egyetemi könyvtárak szerepe a felsõok-
tatási intézmények tudásmenedzsment straté-
giájának megvalósításában) volt. A Magyar
könyvtárügy címû és témájú szekcióban Du-
dás Anikó tanszékünk három hallgatójával,
Szóllás Péterrel, Hevesi Szilviával és Gedeon
Erikával közösen prezentálta Metadata in
Circulation. Providing Contents of the
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Scholarly Journal „Bulletin for Literary
History” (Metaadatok körforgása. Az Iroda-
lomtörténeti Közlemények tartalomjegyzé-
kének feldolgozása) címû munkájukat, és
ugyanezen szekcióban mutatta be egy másik
hallgatónk, Asbóth László, Environmentally
friendly librarianship. The relation of the
knowledge and energy transfer (Környezet-
tudatos könyvtárosság. Az energia- és tudás-
transzfer kapcsolata) címû elõadását. Érkez-
tek elõadók a nyíregyházi, egri fõiskoláról
és a pécsi, debreceni egyetemrõl, valamint
Budapestrõl is. A szekciókat a konferencia
szervezõi, azaz a magyar, norvég és osztrák
hallgatók moderálták.

A konferencia résztvevõi az elõadások
mellett több más kulturális és szociális
program közül is választhattak, melyekrõl a
rendezvényt megelõzõen is nyerhettek in-
formációkat a szimpózium hivatalos hon-
lapján3. Nagy népszerûségnek örvendtek a
városnézõ túrák, melyeken vendégeink
egyetemünk angol szakos hallgatóinak ide-
genvezetésével megtekinthették Szombat-
hely fõbb nevezetességeit és látványossága-
it. Az érdeklõdök megtekinthették továbbá
Szombathely három nagy könyvtárát, a Ber-
zsenyi Dániel Megyei Könyvtárt, a Savaria
Egyetemi Központ Könyvtárát és az Egy-
házmegyei Könyvtárt is. A könyvtárlátogató
túrákra könyvtár szakos hallgatók, illetve a
konferencia magyar szervezõi kísérték a lá-
togatókat és mutatták be nekik az említett
bibliotékákat. 

Az elsõ nap zárásaként a konferencia ét-
termében üdvözlõvacsorát tartottunk, ame-
lyet Gadányi Károly és Pálvölgyi Mihály
köszöntõ szavai nyitottak meg. A konferen-
cia résztvevõinek a vacsorán, illetve az azt
követõ partin (a konferencia „hivatalos” 

szórakozóhelyén) lehetõségük nyílt arra,
hogy többet beszélgessenek, és nem hivata-
los keretek között is megismerjék egymást.
A konferencia második napjának utolsó
programjaként a Szombathelyi Képtárba kí-
sértük vendégeinket, ahol a Robert Capa
magyar származású fotós és haditudósító
képeibõl készült kiállítást tekinthették meg.

A szimpózium harmadik, egyben utolsó
napján – a résztvevõk legnagyobb bánatára
– sor került a konferenciát megkoronázó
végsõ ceremóniára is, a záróünnepélyre. 
A záróünnepségen a szervezõk megköszön-
ték a résztvevõk megtisztelõ jelenlétét, majd
átadták a szót, valamint a szimpóziumot jel-
képezõ BOBCATSSS-zászlót a következõ
évi konferenciát szervezõ hallgatóknak.
2012-ben Hollandiában, Amszterdamban
rendezik meg az akkor már jubileumi, hu-
szadik évfordulóját is ünneplõ rendezvény. 

A holland–német szervezõcsapat (a Hogae-
school van Amsterdam, a Hanze University
Groningen, illetve a Media University Stutt-
gart egyetem hallgatói) bemutatkozását 
követõen ünnepélyes keretek között meg-
nyitotta a BOBCATSSS 2012 szimpózium
honlapját4. Ezt követõen a EUCLID elnöke,
Tatjana Aparac-Jelusic átadta a 2008 óta
minden évben kiosztott, az adott konferenci-
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át megelõzõ évre szóló „BOBCAT of the
year” kitüntetést, melyet ebben az évben
tanszékünk koordinátora, Murányi Péter ka-
pott meg. A díjat minden évben egy olyan
egyéniség érdemli ki, aki kiemelkedõ tel-
jesítményt nyújt a könyvtár- és információ-
tudományi képzés és kutatás fejlesztése, 
valamint az e téren való nemzetközi együtt-
mûködés terén. Murányi Péter, a 2010-es év
BOBCAT-je („BOBCAT of the Year 2010”)
az 1994-es, hivatalosan is BOBCATSSS
névre keresztelt konferencia óta minden
szimpóziumon és a EUCLID munkájában is
kiemelkedõ intenzitással vett részt, ezért (is)
vehette át idén õ az elismerést.

Az ünnepély után került sor a záró vacso-
rára, amelyen egy állófogadás keretében
vettünk búcsút a résztvevõktõl és zártuk le
hivatalosan a konferenciát. (Természetesen
a konferencia ezzel még nem ért véget,
ugyanis a résztvevõk zöme csak másnap
reggel hagyta el a konferencia szórakozó-
helyét és tekintette lezártnak a szimpóziu-
mot.)

Azon érdeklõdõk, akiknek nem volt alkal-
muk eljönni a konferenciára, az elõadások
anyagát megtekinthetik elektronikus –
Czövek Zoltán, tanszékünk oktatója által ké-
szített CD kiadványon – és hagyományos
formában is. A teljesség igényével készülõ
nyomtatott kötet várhatóan tavasszal kerül-
het az olvasók kezébe, a szimpóziumon 
készült képeket pedig a Könyvtár- és Infor-
mációtudományi Tanszék honlapján5 tekint-
hetik meg.

Támogatók nélkül nem jöhetett volna lét-
re Szombathelyen a BOBCATSSS 2011
konferencia. Ezúton is szeretnénk köszöne-
tet mondani a szponzoroknak: a Nyugat-ma-

gyarországi Egyetem Bölcsészettudományi
Karának, az Institusjonen Fritt Ord norvég
alapítványnak, a Bibliotekar Forbundet dán
független szakszervezetnek, az International
Master in Digital Library Learningnek, a
Fagforbundetnek, azaz a Norvég Államszö-
vetség Kereskedelmi Egyesület legnagyobb
egységének, a Norsk Bibliotekforening nor-
vég könyvtáros egyesületnek, és végül, de
nem utolsósorban az Elsevier és a ProQuest
kiadóvállalatnak, mely cégek személyesen
is képviseltették magukat a konferencián.
Köszönetünket és hálánkat szeretnénk kife-
jezni továbbá tanszékünk hallgatóinak, vala-
mint Ördögné Kovács Mónika és Pogányné
Rózsa Gabriella tanszéki oktatóknak, hogy
segítségünkre voltak a háromnapos konfe-
rencia elõkészületeiben és lebonyolításában.

Nagy esemény volt ez a három nap a
szombathelyi Könyvtár- és Információtudo-
mányi Tanszék életében, és talán nem túlzás
azt mondanunk, hogy a szervezõkében és 
a résztvevõkében is. Elfogultság nélkül állít-
hatjuk, hogy minden tekintetben sikeres és
mozgalmas konferencián vehetett részt a
nemzetközi közönség, amelynek tagjai – sa-
ját bevallásuk szerint – igazán jól érezték
magukat Szombathelyen, és tudományos kí-
váncsiságukat is sikerült kielégíteniük. Mi, a
konferencia szervezõ hallgatói (Szejli Adri-
enn, Briga Péter, Bereczki Bálint, Asbóth
László, Lang Zoltán, Siri Vikse, Marte
Stølan Flesvig és Veronicha Angell Bergli)
reméljük, hogy valamennyi, a BOBCATSSS
2011 szimpóziumon jelen levõ hallgatóval
és oktatóval újra találkozhatunk majd Amsz-
terdamban, hogy életben tarthassuk és to-
vábbépíthessük a nemzetközi szintû össze-
fogást és a BOBCATSSS hagyományát. ■

1 A BOBCATSSS szimpóziumról, illetve a BOBCATSSS 2011

konferencia szervezési munkálatainak állomásairól bõvebben

lásd Briga Péter–Szejli Adrienn: BOBCATSSS 2011. A könyv-

tárosok és az információs szakemberek nemzetközi konferenci-

ája Szombathelyen. In: Könyvtári Levelezõ/lap, 21. évf. 2003.

12. sz. p. 33–35.
2 Azaz New Working Methods, New User Groups, The Library

as a Social Place, valamint The Library and Information

Professional.
3 http://www.bobcatsss2011.com
4 http://www.bobcatsss2012.org

5 http://www.bdf.hu/btk/trsi/kvtar/default.aspx
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Sokat beszélünk arról, hogy változik a
könyvtár, néha gyorsabban, mint szeret-
nénk. Az Internet elhódítja az olvasókat,
mert könnyebb otthon vagy a munkahelyi
számítógépen megkeresni a kívánt doku-
mentumot, mint villamosra, netán autóba ül-
ni és bejönni érte az Arany János utcába. Ha
ez így megy tovább, gépies informatikai
szolgáltatóvá válunk, elillan a személyesség
varázsa, kiürülnek a szentélyként tisztelt ol-
vasótermek, és ismét elveszítünk valamit,
ami korábban kitöltötte az életünket. 

Nem akarunk ebbe belenyugodni, nem
hagyjuk szétszéledni kedves olvasóinkat,
ezért elhatároztuk, hogy felélesztjük a régi
görögök találkozóhelyét, az agorát, a meg-
szentelt központi teret, ahol találkozhat, cse-
veghet, vitatkozhat és barátkozhat egymás-
sal a mûvelt polgár. Ehhez nyilván kell egy
jó elõadás, ami vonzza a hallgatókat, egy
megfelelõ elõadóterem, ahol összejöhetünk,
némi pogácsa és ásványvíz, ami elõadás
után ott marasztja a beszélgetõket. Kihasz-
nálva a második emeleten nemrég megnyi-
tott tágas és tetszetõs elõadótermünket 
(l. képünkön), rendszeressé tettük korábban
inkább esetlegesen szervezett rendezvénye-
inket. Ezek célja, hogy életre keltsék a gyûj-
teményt, minél szélesebb körben megismer-
tessék a nyilvánossággal a nemzeti kulturá-
lis örökség itt õrzött darabjait, munkatársa-
ink tudományos tevékenységét, mindenek-

elõtt pedig az, hogy kiváló elõadók megszó-
laltatásával erõsítsék az intézmény kulturá-
lis közösségi tér szerepét.

Az elsõ eseményre 2010. december 1-jén
került sor, amikor Keleti Gyûjteményünk
egyik megalapítója, Kégl Sándor (1862–
1920) emléke elõtt tisztelegtünk egy tudo-
mányos emlékülés keretében (http://mtak.hu
/index.php?name=h_1_4_2010). Ezt követte
a hivatalos megnyitó, Pálinkás József MTA
elnök részvételével, amikor beszámoltunk
Athenaeum az Interneten c. TÁMOP pályá-
zatunk célkitûzéseirõl és eddig elért ered-
ményeirõl. Csépe Valéria és Kopp Mária
professzor asszonyok a többéves hagyo-
mányt követve könyveket fogadtak örökbe,
a délutánt Hegedûs Endre zongorajátéka
emelte ünneppé (http://www.mtak.hu
/index.php?name=fotoalbum_2010_12_07_
athenaeum). 

Különösen érdekes elõadást tartott febru-
ár 2-án Gazda István tudománytörténész
Kuriózumok a tudományok magyarországi
történetébõl címmel, amely igazi különle-
gességeket emelt ki a magyar mûvelõdéstör-
ténet egyes korszakaiból. Elõadását XVI.
századi lengyel szerzõk kalendáriumai alap-
ján összeállított magyar naptárakról tartott
ismertetõvel indította, majd Martinovics Já-
nosnak, a híres Algebrakönyv szerzõjének
kilétére derített fényt. A könyv címlapján
szereplõ „I” betû félreolvasása következté-
ben válhatott „J” betûvé a keresztnév kezdõ-
betûje, ezért az ismeretlen Martinovics J.-t
tartották a könyv írójának. A titokzatos Mar-
tinovics János nem más, mint maga Marti-
novics Ignác – a jakobinus mozgalom veze-
tõje –, aki matematikával is foglalkozott éle-
te során. Nem véletlen tehát, hogy a lexiko-
nok Martinovics Jánosról csak röviden nyi-
latkoznak, az említett könyvet leszámítva.
Az életrajzi adatok is árulkodóak, hiszen
azok megegyeznek Martinovics Ignácéival. 

2011 a kémia éve, errõl megemlékezett
Gazda István is: a magyar nyelvû kémiákat,
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vagyis az elsõ magyar nyelven kiadott kémi-
ai tárgyú könyveket mutatta be a hallgató-
ságnak, melyek az 1800-as évek fordulóján
jelentek meg. Kováts Mihály, Rácz Sámuel
és Klemann József nevéhez fûzõdnek ezek a
munkák, akik mint fordítók mûködtek közre
ezek magyar nyelven való terjesztésében.
Persze saját kútfõbõl írt munkák is megje-
lentek ebben az idõszakban: Nyulas Ferentz,
Kitaibel Pál, Oesterreicher Manes József
írásait adták közre. A legjelentõsebb hazai
szerzõ által, magyar nyelven írt munka pe-
dig Irinyi János nevéhez fûzõdik. 

Landerer Lajos alakjáról lebbentette fel a
fátylat az elõadó, és meggyõzõen érvelt
amellett, hogy Landerer nem volt a bécsi
rendõrminisztérium besúgója. Ezt csupán
Heckenast Gusztáv terjesztette róla, aki vi-
szont valóban „vállalt” besúgói tevékenysé-
get.

Gazda megfejtette Hartleben Konrád
Adolf állandóan költözködõ váci utcai
könyvkereskedésének rejtélyét is. Nem a ke-
reskedés költözött Hartlebennel együtt, ha-
nem a kereskedés hirdetéseit elkészítõ
nyomdászok által hibásan szedett házszá-
moknak köszönhetõen „vándorolt” a hely-
szín, az elírásokból lehetett hibásan követ-
keztetni az állandó „költözésre”.

Végül, de egyáltalán nem utolsósorban,
Széchenyi István lehetséges betegségét ele-
mezte Gazda István. Széchenyi naplófel-
jegyzései alapján elõadónk arra a megállapí-
tásra jutott, hogy õt súlyosan félrekezelték,
amikor 1848. szeptember 5-én idegbeteg-
séggel a döblingi Goergen-féle elmegyógy-
intézetbe szállították, beleértve a félrekeze-
lõi közé háziorvosát, Almási Balogh Pált is. 

Sokkal valószínûbb, hogy malária kínozta
õt, amivel al-dunai utazásai során fertõzõ-
dött meg többször is. Ép elméjére utalnak a
döblingi évek alatt írt munkái, valamint töb-
bek között Szõgyén-Marich László jellem-
zése az idõs Széchenyirõl, 1857-ben:
„Ugyanazon éles ész, gondolatmenet, be-
szédmód volt nála most is tapasztalható,
mint midõn õt legfényesebb korszakában is-
mertem, úgyhogy én erõsen hiszem, hogy
Széchenyi soha megtébolyodva nem volt.”

Február 9-én Balázsi József Attila Jobb
egyszer látni, mint százszor hallani. Kína
közmondásai és kultúrája c. elõadása követ-
kezett, e témáról egyúttal fotókiállítás is
nyílt a Vasarely-teremben.

A félév során érdekes elõadások várnak
ránk. Benkõ Samu Erdély és a Magyar Tudo-
mányos Akadémia kapcsolatáról, Németh
Tamás MTA fõtitkár a vörösiszap-tragédiá-
ról, Vizi E. Szilveszter volt MTA elnök az
emberi gondolkodás fejlõdésérõl fog beszél-
ni, õket követik Ritoók Zsigmond, Romsics
Ignác és mások. Kialakulhat a könyvtár ba-
rátainak köre, bibliofil beállítottságú látoga-
tókra számítunk, akik szívesen jönnek ide,
szívesen vesznek részt az õ gyönyörködteté-
sükre szervezett rendezvényen, és nosztalgi-
ával gondolnak a karácsony elõtti megnyitó-
ra, amikor az ünnepi eseményt borkóstoló is
kísérte… ■
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A könyvtár Angyalföld má-
sodik legrégibb alapítású
könyvtára, 1913 óta áll
az angyalföldiek ren-
delkezésére. Megnyitá-
sa óta szolgálja ki a Dó-

zsa György út és a Lehel
utca forgalmas csomópontjá-

ban a környéken lakókat. Szolgáltatásait
ezerötszáz–kétezer fõs regisztrált használója
mellett speciális állományrészére is építi: itt
található a régió legnagyobb, nyelvtanulást
segítõ dokumentumbázisa.

A könyvtár most felújítva és modernizál-
va folytatja évtizedes, bevált szolgáltatásait.
Az alapterületen változtatni nem lehetett, de
a korábban zárt iroda-raktári rész megnyitá-
sával, a zsúfolt álgaléria felszámolásával az
adott 102 négyzetméteren valódi, felhaszná-
lóbarát könyvtárt sikerült kialakítani. Érde-
kes témák igény szerinti kiemelésével, a
gyermekek részére kis „kuckóval”. A bön-
gészõket, a helyben olvasókat megfelelõ he-
lyekkel várják.

A mintegy 12 ezer darabos könyvállo-
mány új, célszerûen tervezett állványokon
kapott helyet. A nyelvtanulást segítõ doku-
mentumokat és a kapcsolódó oktatócsoma-
gokat elkülönítve lehet kiválasztani és hasz-
nálni. Itt helyezkedik el a négy férõhelyes
internetes blokk, amely egyaránt segíti a
könyvtári tájékoztatást és az egyéni infor-
mációszerzést. Külön kiemelve lehet keres-
ni a NAVA adatbázisban, illetve itt nyílik 
lehetõség wifihasználatra is. Kiállítás rende-
zésére alkalmas felületet is kialakítottak, ez-
zel tovább bõvítve a szolgáltatásokat.

A felújított könyvtár már mozgássérültek
részére is hozzáférhetõ, esztétikus, a belsõ
berendezéshez illeszkedõ rámpa segítségé-
vel önállóan választhatják ki olvasmányai-
kat a tolókocsival vagy babakocsival érkezõ
használók. Részükre megfelelõ mellékhelyi-
ség kiépítésérõl is gondoskodtak. Az ottho-
nukhoz kötött rászorulóknak házhoz is vi-
szik a dokumentumokat. 

A Lehel utcai könyvtár szolgáltatásai,
akciói, aktuális kiállításai a Fõvárosi Szabó
Ervin Könyvtár (FSZEK) honlapján keresz-
tül is nyomon követhetõk. 

A könyvtár heti 24 órában fogadja hasz-
nálóit. Nem csak könyveket kölcsönöz, de
meghatározott idõre sajtótermékeket is.
Gondosan fejlesztett audiovizuális doku-
mentumait (audiokazetta, CD, CD-ROM,
DVD, videó igény szerint, hangoskönyv)
pedig évente többször kiírt akciókkal is ren-
delkezésre bocsátja. 

A könyvtár a Corvina integrált könyvtári
rendszer tagjaként megsokszorozza szolgál-
tatásait: saját állományán túl tájékoztatást
ad nemcsak a XIII. kerületi könyvtárak, de a
FSZEK teljes állományáról is; elõjegyzéssel
és átkéréssel biztosítja a dokumentumokhoz
való hozzáférést; támogatja az e-hosszabbí-
tást.

A megújult bibliotéka sajátosan illeszke-
dik a XIII. kerületi könyvtárak sorába:
törzsolvasóinak nemcsak hagyományos és
modern szolgáltatásokat biztosít, de segíti
használóit a legmodernebb könyvtári szol-
gáltatások elérésében is.

A rekonstrukció 15 056 000 forintba
került, ebbõl a Fõvárosi Önkormányzat 10,5
millió forintot felújításra, a Nemzeti Kultu-
rális Alap 1,5 millió forintot bútorra, a Fõvá-
rosi Szabó Ervin Könyvtár 3 056 000 
forintot informatikai eszközökre, berende-
zésre fordított. ■
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2010 a családi olvasás éve volt a magyar
közkönyvtárak életében. Igaz, furcsán ala-
kult az egész, amolyan „ej, ráérünk arra
még” módra, könyvtáranként is, és a köz-
ponti szervezést illetõleg is. Eljött a nyár,
mire beszélni kezdtünk róla, s a központilag
készített reklámanyagok, plakátok is szinte
csak az októberi fõrendezvényre érkeztek
meg, ami a már jó néhány éve rendszeressé
vált októberi országos könyvtári napok (ok-
tóber 4. és 10. között) keretében valósult
meg. Szlogenje: Olvas a család. Ennek je-
gyében a hét minden napján más-más témá-
ban (olvasás, gazdálkodás, egészség, tanulás,
játék) szerveztünk programokat, rendezvé-
nyeket, s kísértük ezeket könyvajánlattal.

Minden napra esett egy-egy témába vágó
rendezvény, volt néhány húzónév, „sztár-
vendég” – például a már hagyományos bo-
szorkányszombat ezúttal Csongrádi Katával
–, s minthogy olvasásról szólt volna az egész,
olvasnivalót, könyvet ajánlottunk egész 
héten a fenti témákhoz. Ez lett az egész ren-
dezvény fix pontja, folyamatos „attrakció-
ja”. A feladatot az állománygyarapító és fel-
dolgozó osztály vállalta magára jó szívvel,
mint olyant, ami nem áll távol mindennapi
tevékenységüktõl. Elõbb csak egyszerû kí-
sérõ könyvkiállításról volt szó, de amint
megkaptuk a feladatot, meglódult a fantázi-
ánk. Kitaláltuk, hogy legyen ez a gerince és
fix pontja a rendezvénysorozatnak, biztosít-
sa a folyamatosságot és az állandó jelenlétet
a különbözõ programok között, sõt tekint-
sük ezt a legfontosabbnak, hiszen a családi
olvasás serkentése a fõ cél, hogy minél töb-
ben tekintsék meg a könyvajánlatokat, s mi-
nél többet kölcsönözzenek ki az ajánlott
könyvek közül.

A kiállítás, illetve ajánló helyszínéül a
kölcsönzõtér hátsó üvegfala elõtti részt vá-
lasztottuk, melyet a hét végére a napról nap-
ra épülõ kiállítással teljes egészében megtöl-
töttünk. Igaz, nem a legszembetûnõbb hely,
de tágas, kényelmes, az esemény kívülrõl,
az utcáról is látható, s megfelelõ figyelem-
felhívó eszközökkel könnyen ide lehet irá-
nyítani a betérõ olvasót. (Mindig is úgy gon-
doltam, hogy könyvtárunknak ez az üvegfal
a legjobb reklámfelülete, ahol a járó-kelõ
emberek a könyvtár teljes vertikumába be-
pillanthatnak az utcáról, s láthatják, hogy ez
egy nyugodt sziget, itt kényelmesen, ráérõ-
sen lehet böngészgetni, olvasgatni, beszél-
getni.) Az elõzetes szórólapok között készí-
tettünk egyet, amely kifejezetten erre a
könyvkiállításra invitálta a látogatókat. Hét-
fõn nyitáskor a kölcsönzõpult felett felirattal
vártuk az olvasókat: Ma olvas a család. Il-
lusztrációként Lackfi János költõnk népes,
kedves családjának színes fényképe állt a
felirat alatt, amely naponta az újabb kiállí-
tásra hívta fel a figyelmet: Ma tanul a csa-
lád, Ma gazdálkodik a család stb. A bejárat-
tól a padlóra ragasztott színes lábnyomok
vezettek hátra, az üvegfalhoz, ahol már
messzirõl láthatóan, középen várta az elsõ
ajánlat a böngészõket. A lábnyomok a köny-
vespolcok falain is mutatták az utat, ezeken
egy-egy olvasással, könyvekkel kapcsolatos
idézet is olvasható volt, s ezek a mai napig
is dekorálják a polcokat. Kellemes, halk ze-
nét játszottunk, jelezve ezzel is, hogy ünnep
van, lazábbak vagyunk. Napi két alkalommal
a hangosbemondóban is felhívtuk látogatóink
figyelmét a nem mindennapi ajánlatra. A ki-
állítások feletti feliratok kétoldalúak voltak,
a bent böngészgetõ s az utcán sétáló egy-
aránt olvashatta, hogy aznap milyen témával
bõvült a kiállítás. A gyakorlati elõkészítés-
ben részt vett az egész osztály, leglelkeseb-
ben fiatal kolléganõnk, Kósa Ilona, õ készí-
tette a szórólapot, a tappancsfeliratokat, õ
mondta be a hangosbemondóba az invitá-
lást.
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Olvas a család a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtárban

✒✒    Trifonovné Karajz Borbála

Fotók:
Szakmáry Lászlóné



Minden napnak megvolt a gazdája (ese-
tenként gazdái), aki nemcsak összeválogatta
az ajánlandó könyveket, de kitalált valami
kis pluszt is, amivel színessé, érdekessé tet-
te a kiállítást, s egész nap ott tartózkodott,
invitálta az olvasót, beszélgetett a könyvek-
rõl s a témáról az arra hajlandó vagy éppen-
séggel beszélgetni vágyó olvasókkal, pótol-
ta a kikölcsönzött könyveket másokkal.

1. nap: Olvas a család

Ezen a napon a hagyományos örömolvasás
jegyében szépirodalmat, jó olvasnivalót, „jó
könyveket” ajánlottunk. S mik is legyenek
ezek a „jó könyvek”? Hát legyenek a ked-
venc könyveink, a könyvtárosok, illetve a
könyvtári dolgozók kedvenc könyvei. Elõ-
zetesen egy könyvjelzõ alakú kis kérdõíven 

megkérdeztünk minden kollégát: Mi a ked-
venc könyved? Miért? Sokan örömmel írták
le máris, több lapra is kedvenceiket, mások
vonakodtak, attól tartva, talán nem az iroda-
lom élvonalába tartozik kedvencük, s ez
mint könyvtárosokra nem vet rájuk jó fényt.
Végül is jó sok kedvenc összegyûlt, egészen
vegyes kínálat, sokféle, ahogyan mi is sok-
félék vagyunk, de mindegyik valakinek már
nagyon tetszett, tehát rossz nem lehet. Né-
hány cím a több szavazatot kapottak közül:
Szabó Magda: Az ajtó (6), Móricz: Légy jó
mindhalálig (3), Tolkien: A gyûrûk ura (3),
Wass Albert: A funtinelli boszorkány (3),
Stephanie Meyer: Alkonyat (3), Kundera: 
A lét elviselhetetlen könnyûsége (2), a Biblia
(2) Frances Moyes: Napsütötte Toscana (2),
Carol Matthews: A csokoládéimádók klubja
(2), Saint-Exupery: A kis herceg (2). Néhá-
nyan kedvenc hajdani gyerekkönyvüket is
megjelölték, így a családi olvasnivalót gyer-
mekkönyvek is színezték. Többen neveztek

meg kedvenc szerzõt, mint akinek minden
könyvét szívesen olvassák, nem tudnak
egyet kiválasztani, például Merle, Wass Al-
bert, Márai, Rejtõ, Danielle Steel mûvei,
Svenn Hassel háborús regényei. A könyvjel-
zõket beletettük a kiállított könyvekbe, így
saját kézírással volt olvasható minden
könyvben, hogy miért tetszett már valaki-
nek. Készültünk sok üres könyvjelzõvel,
hogy látogatóink is ajánlhassák saját ked-
venceiket, s ezekkel folyamatosan bõvíthes-
sük a kínálatot.

Bizony, mûködött a pultfóbia: látok egy
pultot, s inkább kikerülöm, csak ne akarja-
nak tõlem semmit. A polcok közt láthatóan
olvasnivalót keresõ felhasználókat nem tola-
kodóan megszólítottuk, hogy a héten külön-
leges ajánlatunk van, könyvtárosok kedvenc
könyveit ajánljuk, ha kedve van, böngész-
gessen ezek között is. Ha valaki érdeklõdve
olvasgatta a könyvjelzõket, megkértük,
ajánlja õ is kedvenc könyvét, ha van ilyen.
Sokan szívesen éltek a lehetõséggel. Néhány
olvasói ajánlat: Szabó Magda Az ajtójára –
„mert mindenki szeretné megtudni, hogy mi
van az ajtó mögött”, Bulgakov Mester és
Margaritájára – „elvarázsolt, elgondolkod-
tatott, magával ragadott és nem engedett…”
Többen láthatóan örültek, hogy egy ráérõ,
olvasni szeretõ könyvtárossal könyvekrõl,
írókról, kedvenc olvasmányokról beszélget-
hetnek. Ha valaki könyvet kölcsönzött az
ajánlatból vagy kedvenc könyvét õ is aján-
lotta, jelképes cukorkajutalom járt érte. Csu-
dabogarak is akadtak, egy gyorsolvasó az
ajánlatból a helyszínen negyedóra alatt „el-
olvasta” a Száz év magányt, s mint mondta,
nem tudná most visszamondani, de „elraktá-
rozta”.

A kiállítást az osztályvezetõ, Trifonovné
Karajz Borbála gondozta.

2. nap: Gazdálkodik a család

Mivel, mit gazdálkodik a család? Szerteága-
zó téma, a kiskertben való gazdálkodástól
kezdve, a konyhapénzen, a családi költség-
vetésen, a kis családi vállalkozáson át az
idõvel, energiával való gazdálkodásig. Vál-
tozatos könyvanyag várta az érdeklõdõket a
szakácskönyvektõl, kertgondozástól az élet-
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mód-tanácsadó könyveken át például a Mó-
zes a menedzsmentrõl címûig. A kolléganõ,
aki maga is háziasszonyként, családanya-
ként „gazdálkodik”, sok érdekes idézettel,
gondolattal fûszerezte a kiállítást, egy-egy
gondolat köré épített kis plakátokkal, s a
magvas gondolatokat – ha megtetszett nekik
– kis cédulákon magukkal is vihették az ér-
deklõdõk. Az alapgondolat: egyszerûbb éle-
tet szeretnénk, azaz hallgassunk a józan
eszünkre, ne dõljünk be mindenféle csábí-
tásnak, reklámnak, divathullámnak.

A kiállítás gazdája Vonáné Szûcs Jolán,
Panni volt.

3. nap: Egészséges a család

A kolléganõk a mozgás, a táplálkozás vala-
mint a test és lélek témák köré csoportosítot-
ták az ajánlott könyveket. Ezekrõl a témákról
gyûjtöttek össze közmondásokat, szólás-
mondásokat, s ébresztettek további gondola-
tokat a témában. Kis egészségügyi tesztet 
készítettek, nem túl nehéz, nem túl könnyû
kérdésekbõl, a vállalkozó olvasók ezt kitölt-
hették, s összevethették a megoldással, mi-
ben tévedtek, mit találtak el. A jutalom: 
cukorka. A tesztet inkább vállalkozóbb szel-
lemû tinédzserek töltötték ki. Érdeklõdés
szerint szívesen böngészgették ezeket a
könyveket is, bár volt olyan olvasó, akit nem
lehetett idecsábítani: még hallani sem szeret
a témáról, nemhogy olvasni, amíg nincs baj,
örül, hogy nem kell az egészséggel foglal-
koznia.

Az ajánlatot Szabóné Szász Anikó és
Kósa Ilona készítette.

4. nap: Tanul a család

A kolléganõ, aki nemrég még maga is tanult
(levelezõn végzett zsinórban könyvtár sza-
kot, történelem szakot fõiskolán, majd egye-
temen), és három tanuló gyermeke van, a
legkülönfélébb témájú ismeretterjesztõ
könyvekbõl állította össze a kiállítást. Min-
den könyvben egy-egy témára, érdekes
tényre, adatra hívta fel a figyelmet a könyv-
be helyezett kérdéssel, utalva az oldalszám-
ra, ahol a kérdésre a válasz megtalálható.
Így terelte a figyelmet arra, milyen érde-
kes dolgokat „tanulhatunk” a könyvekbõl.
Könyvtárunkra vonatkozó komoly kérdõívet
is összeállított, melyet elõzetesen is és köz-
ben folyamatosan hozzáférhetõvé tettünk,
beküldési határidõvel, komoly jutalommal:
24 részes mûvelõdéstörténeti DVD-csomag-
gal, amibõl három gazdára is talált. A nyer-
tesek nevét honlapunkon is közzétettük.

A kiállítás gondozója Máténé Németh Ju-
dit volt.

5. nap: Játszik a család

Játékos könyveinket szedtük össze, régieket
és újabbakat, szobai és szabadtéri játékokat
tartalmazókat, fõleg amelyekben családi já-
tékok találhatók, valamint játékokról szóló,
mûvelõdéstörténetet érintõ könyveket, és
sok-sok kvízkönyvet, rejtvényes könyvet. 
A kiállítás közel került a kényelmes kisasz-
talhoz és kanapéhoz, ahova játszható családi
játékokat készítettünk elõ: megkezdett Or-
szág, város, fiú, lány-lapot, torpedó játékra
alkalmas kockás füzetet megkezdett játék-
kal, rajzolt malmot bábukkal, öltöztetõbabát
ruhákkal. Cukorka ellenében válaszolhattak
a felütött kvízkönyv kérdésére. Leginkább
ez a kiállítás épített volna a család együttes
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jelenlétére, így együtt viszont sajnos nem
sokan fordultak meg a kölcsönzõtér sarká-
ban, ennek jobb helyszíne lehetett volna a
gyermekkönyvtár. Ezért itt is inkább a köny-
vek között böngészgettek, mint játszottak. 
A kiállítás gazdája Szabóné Szász Anikó és
Frank Anna volt.

Így épült föl a hét folyamán a különleges
könyvajánló, minden nap újabb ajánlóasz-
tallal gyarapodva, a hét végére az egész teret
betöltve. Nem magára hagyva, hanem folya-
matosan gondozva az éppen ott lévõ kollé-
ganõ által, aki segített legyõzni a „pultfóbi-
át”, folyamatosan „rendelkezésre állt”, s
ajánlotta valamennyi témát közvetlenül, 
barátságosan, de nem erõszakosan, nem to-
lakodva. A kiállítást – gazda nélkül – a kö-
vetkezõ két hétben is meghagytuk, ezekben
a napokban is még sok spontán böngészge-
tõ, válogató nézte meg. Tájékoztató-köl-
csönzõ kollégáink mondják, hogy sokan di-
csérték, jelezték, hogy tetszik nekik, örülnek
neki. Köszönet a raktáros kollégáknak, és
Hajasné Rebák Andrea kolléganõnknek,
akik segítettek összegyûjteni a kiállított
könyveket, majd visszasorolni õket raktári
helyükre.

Még egy kiállítást készítettünk a családi
olvasás éve jegyében a karácsony elõtti he-
tekben. Olvasnivalót kínáltunk az ünnepek-
re: adventtel, karácsonnyal kapcsolatos 
antológiákat, kézmûves könyveket, s min-
denféle könnyû és nehezebb olvasnivalót,
szépirodalmat, olyan mûveket, amelyek té-
májukban érintik a karácsonyt vagy csak cí-
mükben utalnak az ünnepre.

Változik a könyvtár, mondják sokan.
Egyre többen jönnek információért és keve-
sebben olvasnivalóért. Ez igaz, de az új igé-
nyek kielégítése mellett a hagyományos
funkciót sem szabad elhanyagolni. Hála az
égnek, sokan szeretnek még olvasni, sokan
jönnek azért a könyvtárba, mint húsz-har-
minc évvel ezelõtt: jó könyvért. Figyelnünk
kell ezekre az olvasókra, meg kell tartanunk
õket, biztosítanunk kell nekik ugyanazt,
mint a régi kis könyvtárakban: bõséges, akár
személyre szóló ajánlatot, odafigyelést, ba-
rátságos kommunikációt, az eszmecsere 
lehetõségét. Az õ megtartásukra, kiszolgálá-
sukra tartom (tartjuk) hagyományos, de na-
gyon jó eszköznek a könyvajánlót és a
könyvkiállítást, amire bármikor bármilyen
témában találhatunk alkalmat az egész év
folyamán. Nincs új a Nap alatt! ■
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Bizonyítványt kaptak 
a pályázatírók

Tizennégyen vették át pályázatírói bizo-
nyítványukat Lengyeltótiban. A Lengyel-
tóti Városi Mûvelõdési Ház és Könyvtár
csaknem 30 millió forintot nyert az Új Ma-
gyarország Fejlesztési Terv Társadalmi
Megújulás Programjában.

A képzést ebbõl finanszírozták, s a for-
rás révén az intézmény akkreditációja is
megvalósulhat.

A bizonyítványosztáson elhangzott: a
400 órás tanfolyam résztvevõi elsajátítot-
ták a pályázatírás alapjait. A vizsgán vala-
mennyien kiválóan teljesítettek.

Peitlerné Takács Éva, az intézmény
igazgatója elmondta: a korábban lezárult
nehézgépkezelõ képzéssel együtt két sike-
res programot valósítottak meg. Ez a kez-
det, ugyanis hamarosan újabb tanfolyamok
indulnak. A pályázati támogatás révén
nemcsak az oktatást, hanem az intézmény
akkreditációját is finanszírozni tudjuk. Ez
pedig új távlatokat nyit a település kulturá-
lis közintézménye számára, amely eztán
képzõközpontként is funkcionálhat.

(Forrás: kapos.hu)



Konzorciumunk az ÁRVÁCSKÁK – 7 Haj-
dú-Bihar Megyei település könyvtári szol-
gáltatásainak összehangolt infrastrukturális
fejlesztése címû, TIOP-1.2.3-08/1-2008-
0085 azonosító számú projektet 2010. de-
cember 31-én sikeresen lezárta. 

A konzorcium tagjai voltak: Városi
Könyvtár és Mûvelõdési Ház, Létavértes,
Mészáros Károly Városi Könyvtár, Hajdú-
dorog, Földi János Könyvtár, Hajdúhadház,
Közösségi Ház és Városi Könyvtár, Komádi,
Vámospércs Város Önkormányzata, Bem Jó-
zsef Mûvelõdési Ház Községi Könyvtár,
Hosszúpályi, Kölcsey Könyvtár, Álmosd.

Az elnyert 69 986 285 Ft összegû,
100%-os intenzitású támogatás célja az volt,
hogy a nyilvános könyvtárak szolgáltatói
hálózatát továbbfejlesszük, korszerûsítsük a
technológiát.

Részcéljai voltak a projektnek:

• a formális, nem formális és informális
tanulást támogató tartalmakhoz és informá-
ciókhoz történõ hozzáférés kiterjesztése;

• a kistelepüléseken élõk hagyományos
és online könyvtári ellátásának javítása;

• a fogyatékkal élõk esélyegyenlõségé-
nek növelése a hagyományos és online
könyvtári szolgáltatások tekintetében.

Az informatikai fejlesztésekkel alkal-
massá tettük a könyvtárakat arra a feladatra,
hogy az elektronikus katalógus által az okta-
tás, a felnõttképzés minden fázisában épí-
teni lehessen a könyvekhez, cikkekhez,
szakirodalomhoz, információkhoz történõ
legszélesebb körû hozzáférésre és a haté-
kony, gyors szolgáltatásra. 

Konzorciumunk a pályázat benyújtásával
vállalta, hogy saját szolgáltatásait az inter-
neten keresztül napi 24 órában elérhetõvé
teszi az olvasók számára, virtuálisan közös
katalógust és a helyismereti mûvek tekinte-
tében elektronikus könyvtárat hoz létre,
emellett kapcsolódik az országos központi
adatbázishoz.

Mindezek eléréséhez beszereztük a 
közös szervert, a munkaállomásokat a hoz-
zájuk tartozó kiegészítõkkel (úgymint szü-
netmentes tápegység, vonalkódolvasó), 
a Huntéka integrált könyvtári rendszert,
amelynek segítségével számítógépre vittük
a könyvtárak teljes állományát, a Jadox
rendszert, amellyel elkezdtük a helyismereti
mûvek digitalizálását.

A látogatók színvonalas kiszolgálásához
korszerû számítógépeket, multifunkcionális
gépeket, szkennereket vásároltunk, a látás-
és hallássérültek részére pedig speciális
szoftvereket, amelyekkel lehetõvé tesszük
számukra a számítógép használatát.

Összességében tehát megvalósítottuk a
pályázatban vállalt feladatokat, és a folyta-
tásban elérjük azokat a célokat, amelyekért
érdemesnek tartották a konzorciumunkat 
a támogatásra. ■
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A magyar társadalom olvasási szokásainak
alakulásáról, a könyvolvasás fiatalok köré-
ben való népszerûsítésérõl, az e-könyvek 
elterjedésének hazai lehetõségeirõl beszél-
gettek könyvtárosok, kiadói szakemberek és
társadalomkutatók egy nemrég készült fel-
mérés eredményeinek fényében február 9-én
Budapesten.

A Családi olvasás éve keretében az Or-
szágos Széchényi Könyvtár (OSZK) megbí-
zásából készült ezerfõs, országosan repre-
zentatív felmérés eredményeit már tavaly
decemberben közzétették, a mostani beszél-
getésen a szakemberek a háttérben meghú-
zódó okokra keresték a válaszokat.

A felmérés egyik legfontosabb megálla-
pítása, hogy megállt az egyáltalán nem ol-
vasók számának növekedése, az olvasás
azonban csak a negyedik helyen szerepel a
szabadidõs tevékenységek között.

Az olvasás ezredforduló óta tapasztalha-
tó hazai fellendülése Huszti Gergely, az
Ulpius-ház Kiadó tanácsadója szerint rész-
ben azzal magyarázható, hogy erre az 
idõszakra tehetõ a könyv termékként való
újraértelmezése, s ennek megfelelõen 
a megjelenés marketingkampányokkal és a
szerzõ „felépítésével” való támogatása.
Mint mondta, különösen fontos ez a reklám-
ra érzékeny fiatalok megnyerése szempont-
jából.

Bartos Éva, a Könyvtári Intézet igazgató-
ja az Európai Unió hatását emelte ki, mely-
nek révén erõsödött az a felfogás, hogy az

olvasás nemcsak szabadidõs tevékenység,
hanem a tanulásnak és a munka világában
való boldogulásnak is fontos eleme és felté-
tele.

Gergely Ferenc, a felmérést végzõ cég
ügyvezetõ igazgatója emlékeztetett: a meg-
kérdezettek csaknem egyharmada nem hogy
nem olvas, hanem már nem is vágyik erre. 
A kutatás egy másik tanulsága szerinte az
volt, hogy a fiatalokat már csak olyan dol-
gokkal lehet megszólítani, melyeknek a szó-
rakozás is fontos eleme.

Szvetelszky Zsuzsanna kommunikáció- és
társadalomkutató ehhez hozzátette: még ha
egyes rétegek kevésbé is vesznek kézbe
könyveket, a „vizualitás kényszere” követ-
keztében „kilóra” biztosan elég betût olvas-
nak õk is.

Nánási Yvette, a Magyar Gyerekkönyvki-
adók Egyesülésének igazgatója kiemelte,
hogy bár ifjúsági könyveket ma alig adnak
ki, a gyerekkönyvek eladása számottevõen
emelkedett, ami remélhetõleg elõbb-utóbb
meg fog mutatkozni a felnõttkori szövegol-
vasási készségek javulásában is.

Az e-könyvekrõl Ládi László, a Családi
Olvasás Évének projektvezetõje, az OSZK
osztályvezetõje úgy vélte, hogy lassú hazai
terjedésüknek anyagi, általános világnézeti
oka is van, és a választék is elég szegényes
még. ■

(Forrás: prae.hu)
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Beszélgetés a hazai olvasási trendekrõl

Uniós támogatás 
napelemekhez Martfûn

Nettó 52,8 millió forintba kerül Martfû
Város Önkormányzatának az, hogy öt
intézményének tetejére napelemet szerel-
tet fel – a tender eredménye a legutóbbi
Közbeszerzési Értesítõben jelent meg. A
polgármesteri hivatal, a mûvelõdési
központ és könyvtár, az általános iskola,
továbbá a város két óvoda-bölcsõdéjének
tetejére helyeznek el napelemeket.

(Forrás: elemzeskozpont.hu)



Kéthónapos éles tesztelés után február elsõ
napjától bemutatkoznak az Országos Szé-
chényi Könyvtár (OSZK) közösségi felüle-
tei. A webes eszközök használatával a
könyvtár és felhasználói között leegyszerû-
södik és hatékonyabbá válik a kommuniká-
ció. Az OSZK folyamatosan monitorozza a
felhasználók online jelenlétét, az adatok
elemzése után javítja és fejleszti szolgáltatá-
sait.

A könyvtár blogot
indított, két mikroblo-
got szerkeszt, képmeg-
osztó oldalon publikál-
ja fényképfelvételeit,
videocsatornát gondoz,
aud ioá l lományoka t
oszt meg, és egyéb do-
kumentumtípusok is el-
érhetõk immár az inter-
netes kommunikációs
eszközök segítségével. 

Az elmúlt tesztidõ-
szakban olvasóink
visszajelzései alapján
kódexek online elérésé-
ben segítettünk, beirat-
kozási információkat
tisztáztunk, fórumokon
ebook-olvasóról adtunk
tájékoztatást, megpró-
báltuk megoldani a csi-
korgó könyvlift problé-
máját, és kiderítettük,
miért nem kapható a büfében a valaha oly
népszerû ördögsaláta. A könyvtár figyeli és
kéri az olvasók visszajelzését, mégpedig
azokon az online felületeken, melyeken láto-
gatóink jelen vannak.

A közösségi oldalak jellemzõje, hogy a
bejegyzések, képek, videók kommentálha-
tók, újra megoszthatók, egyszerûen linkelhe-
tõk, és az egyre népszerûbb azonnali értesí-

tésküldõ (RSS) funkciókkal is rendelkeznek:
• blog – hosszabb üzenetek, webes kom-

munikációs központunk,
• twitter – rövid üzenetek 140 karakter-

ben, retweetek, válaszok, linkelések honla-
punkra,

• tumblr – elektronikus formátumok új-
raosztása, máshol megjelent könyvtári meg-
jelenések,

• indafoto/flickr – ké-
pek megosztása,
• indavideo/youtube –
videók megosztása,
• scribd – dokumentu-
mok megosztása doc,
pdf, ppt, 
• delicious – url meg-
osztása, elsõsorban az
online sajtóra koncent-
rálunk,
• audioboo – hang-
anyagok, megosztása, 
• facebook – a legnép-
szerûbb interaktív
online közösségi felü-
letünk, majdnem ezer
taggal,
• iwiw klub – a magyar
felületen is jelen va-
gyunk,
• meebo – azonnali
üzenetküldés, Libinfo,
MEK,
• foursquare – gps ala-

pú helymegosztó eszköz,
• threewords – jellemzõ három szó a könyv-
tárról.

Közösségi felületeink, melyek folyamato-
san bõvülnek, elérhetõk a http://flavors.me
/nemzetikonyvtar oldalon.

Hamarosan a könyvtár honlapja is meg-
újul, az új felületek kiegészítik és segítik
majd a www.oszk.hu funkcióit. ■
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A XXI. században paradigmaváltást hozott a
számítástechnika a bûnözés terén is. A számító-
géppel elkövetett visszaélések száma jelentõsen
megnõtt, mondhatjuk, divatos lett. Ennek leg-
gyakoribb formája az adathalászat vagy jelszó-
halászat, ami az internetes bankolás térhódításá-
val elõretört. 

Az identitástolvajok célja, hogy rövid idõ
alatt a legfontosabb adatokat megszerezzék és az
adatok valódi birtokosának nevével visszaélve
felhasználják. Mivel a csalók kiléte rejtve ma-
rad, komoly esélyük van arra, hogy nem kapják
el õket. Sajnos az áldozatok csak utólag szerez-
nek tudomást a lopásról, amikor már késõ: az el-
követõk minden nyomot eltüntettek. Közismert
az Inter-Európa Bankot, a Szigetvári Takarék-
szövetkezet, az MKB-t, az Erste Bankot, a Cib
Bankot, a GE Budapest Internetbankot, az OTP-t
vagy a Budapest Bankot ért támadás. A külföldi-
ek közül a HSBC-t és a Credit Suisse-t említe-
ném. A letöltés sebessége és a felhasználók hiá-
nyos tudása szintén a bûnözõk malmára hajtja a
vizet. A hiszékenység és a nyereségvágy az oka
a visszaélések 99%-ának. 

Gyakran az általunk használt banktól kapunk
látszólag levelet, amelyben arról értesítenek,
hogy nyertünk, és felszólítanak, ellenõrizzük a
számlánkon, hogy a tranzakciót elvégezte-e
bank, esetleg azt írják, a bankot hackertámadás
érte, ezért kérik, változtassuk meg a jelszavun-
kat. Mindkét esetben a levélben található link se-
gítségével tudunk belépni a számlánkra. A link
egy megszólalásig olyan oldalt hoz fel, mint a
kedvenc bankunk oldala, de ha belépünk rajta,
már el is ajándékoztuk a felhasználói nevünket
és a jelszavunkat. Gyakran csak egy írásjel vagy
karakter a különbség és már más domainnevet,
így más IP-címet látogatunk meg. A 2006-ban
történt csaláskor a www.raiffeisen.hu helyett a
www.raiffeisenhu.com lett megadva a levélben.
Az eredetiséget igazoló lakatot és tanúsítványt
könnyedén lehet hamisítani. A szélhámosok tár-
helyeket bérelnek, esetleg törnek fel, és azokon
keresztül indítják el a támadást. Olyan warez
programot használnak, amivel saját IP-címüket
és mac addressüket is elrejthetik. Anonim prox-
yn át közlekednek és regisztrálnak kamu e-mai-

leket, ahonnan lebonyolítják a levélküldést. Az
alapos elõkészületek után kiválasztott cég fejlé-
ces papírját lemásolva, az eredetivel teljesen
megegyezõ fejléces levélben közlik az instrukció-
kat és a kamu linket is. A kamu weboldalt a csa-
lók csak rövid ideig használják, hogy azonosítá-
suk minél nehezebb legyen. A jelszavak birtoká-
ban azonnal megkezdik a pénzek átutalását
olyan fiktív számlákra, amiket rendszerint haj-
léktalanokkal hozatnak létre. Ezeken a számlá-
kon sem pihen sokáig a pénz, újabb döglött
számlákra megy tovább. Az átutalások mértéke
és mérete illeszkedik a számlatörténethez, így a
bankoknak nem szúr szemet. Több IP-címrõl
folynak a tranzakciók, változó összegekkel, több
célszámlára. A bankok bevezették a telefonos
kontroll és megerõsítés szolgáltatást, ami azt je-
lenti, hogy az ügyfél kap egy sms-t vagy egy hí-
vást, ha valamilyen tranzakciót kezdeményeztek
a számlájáról, és amíg azt meg nem erõsíti, az
utalás nem indul el. Az elkövetõk egy körzetszá-
mon belül mindenkit felhívnak, ezt egy egysze-
rû programocskával lehet automatizálni, és a
program egymás után tárcsázza a lehetséges hí-
vószámokat. A program tájékoztatja gépi han-
gon az ügyfelet, hogy letiltották a hitelkártyáját.
Arra kérik, hogy az ügyfélszolgálatot hívja visz-
sza a megadott számon. A telefonban a gépi
hang kéri a kártyaszámot és a PIN-kódot a tiltás
feloldására. A nyomógombok segítségével ezt
elvégzi a gyanútlan tulajdonos. A harmadik
módszer az sms, amikor sms-ben válaszol az ál-
dozat a feltett kérdésekre, a végeredmény
ugyanaz. Az internetes utalások megerõsítésére,
a számlaegyenleg változásáról szóló értesítésre
használt sms-ek is kijátszhatók. A legkifinomul-
tabb módszer azonban az, amikor bejutnak a
számítógépünkbe kémprogrammal, és ellopják 
a szükséges adatokat. A trójai programok a név-
feloldást hamisítják meg, így a kamu weblap va-
lódinak tûnik. A kémprogram összegyûjti a gé-
pen talált sütiket és továbbítja a titkos e-mailre,
ahonnan felhasználhatják. Az átutalás pillanatá-
ban a gépünkön rejtõzködõ spy képes a megfe-
lelõ pillanatban átírni a számlaszámot, és csiribí-
csiribá, az átutalásunk egy másik számlán lan-
dol. A vége gyakran egy bankszámla a Kajmán-
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szigeteken, ami anonim, és a bank nem tagja
olyan egyezménynek, ami révén kötelezni lehet-
ne az adatok kiadására, így az odajutott pénz 
tökéletes biztonságban van. Gyakran billentyû-
leütést megjegyzõ programot rejtenek el a cél-
személy gépén, és így jutnak hozzá a jelszóhoz. 
A felelõtlenül nyitva hagyott portokon át belé-
pett gépek már zombiként dolgoznak tovább,
akár egész zombihálózatot üzemeltetve, ezzel
leplezve az igazi elkövetõt. 

Az eltérítéses adathalászat esetében is hasz-
nált szerszámkészletek a rootkitek, amelyeknek
az a feladatuk, hogy csatornát nyissanak a kém-
és más rosszindulatú programok célba juttatásá-
hoz. A rootkit a kiskapu megnyitásáért felelõs
trójai faló, ami ha bejutott, megnyitja a portot,
amin keresztül bejuthat az elkövetõ. Az átlag
mezei felhasználó mindebbõl semmit sem vesz
észre. Ez a fajta bûnözés a hírszerzéshez tarto-
zik, mégpedig az ipari kémkedés kategóriájába,
hiszen nem csupán jelszavakat lehet vele meg-
szerezni, hanem bármilyen titkos információt. 
A gyenge láncszem természetesen itt is a fel-
használó, aki meggondolatlan, és nem rendelke-
zik kellõ ismerettel ahhoz, hogy megvédje gé-
pét. Mindig közvetlenül gépeljük be az érintett
oldal nevét, vagy pingeléssel derítsük ki IP-cí-
mét, és azt gépeljük be, ezzel elkerülhetjük,
hogy áldozatokká váljunk.

A technikai védekezési mechanizmusokat te-
kintve sokat segít, ha a gépen mindig frissített a
böngészõ és a víruskeresõ program, ezekbe
ugyanis a gyártók igyekeznek a legújabb adatha-
lász módozatok elleni védekezési mechanizmu-
sokat beépíteni. Ebbe a kategóriába sorolható
még a személyi vagy vállalati tûzfal használata.
Használjunk honeypotot vagy kamu szervert,
amin elhelyezett értéktelen információk lekötik
a támadót és felfedezhetõk. A honeypotokból 
álló honeynettel akár teljes hálózatot is lehet
emulálni, megetetni a támadót azzal, hogy meg-
találta, amit keres, illetve hogy bent van a rend-
szerben, miközben riasztja a rendszergazdát. 
A portable programokat nem kell telepíteni, ez-
által nyomot sem hagynak a gépeken, így egy
kiberkávézóból vagy egy könyvtárból is elvé-
gezhetõ a támadás. 

A biztonságot nyújtó összetevõket a hálózat-
nál két csoportra lehet osztani. Az egyik a háló-
zati szoftverek által végzett védelem, a másik a
kiszolgáló és a rendszermûködést biztosító hard-

veregységek leválasztása. Az Internet Explorer
helyett használjuk a közismerten biztonságos
Mozilla Firefoxot, az Outlook Express levelezõ-
program helyett a Mozilla Thunderbirdöt. Cél-
szerû figyelmet fordítani a makró kikapcsolásá-
ra a wordben, vagy a javascript letiltására és az
automatikus programfuttatás letiltására, a popup
tiltására, kerülni kell a windowsban található
outlook használatát, mert sebezhetõvé válik álta-
la a gépünk. A biztonságos jelszó legalább 8 ka-
rakterbõl áll, nem értelmezhetõ, nem kötõdik a
személyünkhöz, tartalmaz helyesírási hibát, je-
lentõsen eltér az elõzõ jelszótól. Legyen benne
legalább egy nagybetû, egy kisbetû, számok,
szimbólumok, szóközök és ASCII karakterek.

Bizalmas adatainkat védenünk kell a nyilvá-
nos hálózatokon történõ átvitelkor. Internet-
címünket mindig a billentyûzettel adjuk meg. 
A hozzáférési adatokat válasszuk meg gondosan
és kezeljük óvatosan. Ha az online hozzáférés so-
rán jelszavakat kell alkalmaznunk, akkor válasz-
szunk nehezen kitalálható betû/szám-kombiná-
ciót. Ha lehetséges, csak saját számítógéprõl 
intézzük online vásárlásainkat és banki ügyeinket. 

Óvatosan kell eljárni a nyilvános helyeken,
például az internetkávézókban, könyvtárakban,
reptereken elhelyezett számítógépekkel. Minden
online banki ügyintézés után jelentkezzünk ki,
és a tranzakció után töröljük ki az ideiglenes tá-
rolókat a számítógéprõl. Csak legális és megbíz-
ható forrásokból származó programokat hasz-
náljunk. Védjük jelszóval a gépünket, nehezítsük
meg a támadók dolgát. A folyamatosan frissített
vírusírtó, kémprogramírtó és tûzfal, valamint az
adathalász-szûrõ bekapcsolása sokat jelent. Fon-
tos az operációs rendszer frissítése, ami a bizton-
sági hézagokat szünteti meg. Aki banki tevé-
kenységet folytat, annak célszerû napi limitet
beállítania. A bankok sohasem utasítják arra az
ügyfeleiket, hogy adják meg bizalmas adataikat
e-mailben. Ha ilyenféle üzeneteket kapunk, érte-
sítsük róla a bankot. Nincs tökéletes biztonság,
de jelentõsen megnehezíthetjük a hackerek dol-
gát. A közösségi oldalakon ma már meggondo-
latlanul, úgy osztunk meg magunkról informáci-
ókat, hogy sokszor bele sem gondolunk, milyen
alaposan feltérképezhet minket azok alapján
bárki. Nagyszerû, ahogy ezek az oldalak segíte-
nek kapcsolataink ápolásában, ám sose feledjük:
ismeretlenek a vonal túlsó végén rossz szándék-
kal is felhasználhatják adatainkat. ■
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A Magyar Könyvtárosok Egyesülete (MKE)
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területi
Szervezete és az Ukrán Könyvtárosok Egye-
sülete közötti együttmûködési lehetõségek
elindítását a Nemzeti Civil Alapprogram
(NCA) Nemzetközi Civil Kapcsolatok és
Európai Integráció Kollégiumához benyúj-
tott sikeres pályázatunk tette lehetõvé. Eh-
hez támogatásáról biztosított a kijevi szék-
helyû Ukrán Könyvtárosok Egyesületének
elnöke, Sevcsenko Irina Olekszandrivna, a
Lembergi Megyei Gyermekkönyvtár igaz-
gatója, Luhova Larisza Anatolijivna – és a
szervezésben, közvetítésben sokat segítõ
Kárpátaljai Magyar Könyvtárosok Egyesü-
lete elnöke, a Beregszászi Járási Könyvtár
igazgatója, Varga Éva.

Mind a civil, mind a könyvtári szféra te-
kintetében a két ország kapcsolatrendszere
eddig nem volt eléggé kibontakoztatott, ho-
lott számos figyelemre méltó törekvés indult
el az ukrán könyvtárszakmai területen és a
civil közéletben is. Csak az elismerés hang-
ján szólhatunk azokról az eredményekrõl,
nemzetközi projektekrõl, tervekrõl, követ-
hetõ módszerekrõl, melyeket kollégáink
elõadásaiból megismerhettünk.

A konferencia megrendezésére a mind-
két ország résztvevõi számára legkönnyeb-
ben elérhetõ helyszínen, Lembergben, az
Ivan Franko Nemzeti Egyetem Tudomá-
nyos Könyvtárának hatalmas olvasótermé-
ben került sor 2010. szeptember 16. és 18.
között. Az Ukrán Könyvtárosok Egyesülete
kijevi fõtitkára, Jaroszlava Sosinszka, és a
lembergi kollégák együttmûködõ készsége,
szíveslátása rendkívüli volt. Az esemény
rangját, színvonalát emelte, hogy ebben az
idõben zajlottak Lembergben a 17. Nemzet-
közi Kiadói Fórum eseményei (hasonló a
Budapesti Könyvfesztiválhoz). Ennek kere-
tében került sor a Nyugat-ukrajnai Könyv-
tári Fórum Ember–Társadalom–Könyv–
Könyvtár címû nemzetközi tudományos
konferencia rendezvénysorozatára, aminek
része volt a Magyar–ukrán kulturális pár-
beszéd a regionális fejlesztésekért címû ta-
nácskozás is.

Mindkét ország civil szervezeteinek
nemzeti szintû képviselõi alkották a konfe-
rencia elnökségét: Jaroszlava Sosinszka és
Nagy Anikó fõtitkárok. Gazdagította az
együttmûködõ szakmai kapcsolatokat, hogy
a kijevi és a lembergi kollégák meghívásá-
nak eleget téve részt vett az elnökségben és
elõadást is tartott Jan Krajewski, a Lengyel
Könyvtárak Szövetségének elnöke is.

A résztvevõk száma mintegy 90 fõ volt
(magyar részrõl 35 fõ). A konferencián ki-
lenc elõadás hangzott el két szekcióban: 
A könyvtáros szervezetek szerepe a szakmai
fejlõdésben, illetve A könyvtárak partnersé-
gi kapcsolatai a civil társadalom fejlõdésé-
ben.

Az elõadásokat magyar és ukrán nyelven
Varga Éva tolmácsolta, akinek e lap hasábja-
in is köszönetet mondunk színvonalas telje-
sítményéért. 

Az elõadások rövid, tömör összegzésével
ízelítõt kívánunk adni az elhangzottakról.
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Jaroszlava Sosinszka, az Ukrán Könyvtáro-
sok Egyesületének (UBA) fõtitkára bevezetõ
elõadása átfogó képet tárt elénk a szervezet
mûködésérõl. Az 1876-tól létezõ szervezet
tevékenysége nem csak az ukrán tárdalom-
ban, de a nemzetközi könyvtári közéletben
is elismert. A B. C. Paskovának, az egyesü-
let korábbi elnökének összeállításában
2009-ben megjelent, 332 oldal terjedelmû
kötet az 1876 és 2008 közötti idõszak törté-
netét dolgozza fel. (A könyv ismertetését
szívesen olvasnánk a magyar könyvtári
szaksajtó hasábjain.) A mintegy 50 ezer
könyvtárost, 40 ezer könyvtárat képviselõ
egyesület fõ céljai között szerepel, hogy a
könyvtárak és szakembereik méltó helyet
töltsenek be a társadalomban, legyenek 
hatással az ország kultúrpolitikájára, fejlõ-
désére. Alapvetõ feladata a könyvtárosok to-
vábbképzése, a könyv-, illetve dokumentu-
mellátás, az infrastruktúra-fejlesztés sajátos
eszközeikkel történõ segítése, a tradicionális
könyvolvasás megõrzése, az olvasási kultú-
ra fejlesztése. Új, öt évre szóló stratégiát
dolgoztak ki, melynek fõbb prioritásai az 
információkhoz való nyílt hozzáférés bizto-
sításának fejlesztése, a könyvtárosok képzé-
sének, továbbképzésének biztosítása a hasz-
nálók színvonalas kiszolgálása érdekében,
az élethosszig tartó tanulás szemléletének
elfogadtatása, bevezetése, a PR-tevékenység
fejlesztése, partnerkapcsolatok építése hazai
és nemzetközi szinten egyaránt, a könyvtá-
rak kiadói tevékenységének erõsítése, tudo-
mányos konferenciák, gyakorlati szeminári-
umok szervezése.

Néhány, a gyakorlatban is megvalósult,
illetve folyamatban lévõ projektekrõl tett

említést a fõtitkár. Az egyik ilyen a könyvtá-
rak informatikai infrastruktúrájának fejlesz-
tésében az egész országot árható és nagy 
jelentõségû Bibliomiszt (Könyvtárhíd) elne-
vezésû program, mely az amerikai Bill és
Melinda Gates Alapítvány támogatását élve-
zi. Célja a könyvtárak számítógéppel, inter-
nettel való ellátása, a globális könyvtárak
létrehozása. A másik nagyszabású program
az Ablak a világra címet viseli. Mindkét
projekt létrehozásában érdemi szerepet vál-
lalt az USA ukrajnai, kijevi nagykövetsége.
További jelentõs kezdeményezés az ukrán
parlament és a könyvtárak közötti együttmû-
ködés, melynek célja jogi ismeretterjesztés a
könyvtárhasználók körében, a demokratikus
szemlélet erõsítése, s e tevékenységbe a civil
szervezetek bevonása. Egyéb, széles körû
hazai és nemzetközi együttmûködésrõl is
hallhattunk, így a hazai egyesületekkel, a
Goethe Intézettel – vagy a szomszédos or-
szágokkal (mint Belorusszia, Moldávia, Lit-
vánia) 2010 nyarán Vilniusban rendezett
konferencia. A nemzetközi együttmûködé-
sekben kiemelt jelentõségû a Lengyel
Könyvtárak Szövetségével 2008-ban aláírt
együttmûködési szerzõdés, mely számos 
tudományos konferencia, szakmai tapaszta-
latcsere lebonyolítását generálta mindkét or-
szágban. Külön fejezetet érdemel az IFLA-
val való szakmai együttmûködésük, részt
vettek a 2010-ben Göteborgban megrende-
zett konferencián, s a kapcsolatok és a tudo-
mányos kutatások erõsítésére az IFLA-tól
nyert – a 2010–2012-es idõszakot átfogó –
pályázat nagy jelentõséggel bír az egyesület
életében. 

A fõtitkár asszony elõadását összegezve
hangsúlyozta az UBA elismert szerepválla-
lását, presztízsét az ukrán civil társadalmi
közegben, a 2014-ig meghatározott stratégi-
ák megvalósításának konkrét programjait 
a partnerség, a publikációs tevékenység, a
szakmai információk erõsítésére, a tapaszta-
latcserék bõvítésére, a könyvtárosok érdek-
védelmére. E törekvéseket szolgálja a kon-
ferenciánkat követõen, szeptember 30-án
megrendezett Könyvtárak napja rendezvény
is, mely a könyvtárak megkerülhetetlen sze-
repét hangsúlyozta az ukrán társadalmi élet-
ben. 
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Jólesõ érzés volt mindezeket elmondani,
megosztani önökkel – fejezte be elõadását
Jaroszlava Sosinszka.

Nagy Anikó, a Magyar Könyvtárosok
Egyesülete fõtitkára elöljáróban tolmácsolta
az egyesület elnöke, Bakos Klára üdvözle-
tét. Röviden ismertette az egyesület történe-
tét, fõbb állomásait. A szervezet nemzetközi
szerepvállalása kapcsán szólt az IFLA-ban
való tevékenységrõl és egyéb nemzetközi,
valamint határon túli szakmai szervezetek-
kel való kapcsolatokról. Az egyesület rend-
szeres, illetve utóbbi évekbeli eseményei
közül kiemelten szólt az évenként megren-
dezésre kerülõ vándorgyûlésekrõl, ezek jel-
lemzõirõl, eseményeirõl, a fõbb témákról. 
A 42. alkalommal Baján megrendezett ván-
dorgyûlés választott tematikáját (Kultúrák
találkozása – Könyvtárak és könyvtárosok a
kölcsönös megértés szolgálatában. A ki-
sebbségi kultúra érvényesítési lehetõségei
Magyarországon) kiemelten ismertette,
mintegy illeszkedve a konferencia üzeneté-
hez. Külön beszélt a már tizenhét alkalom-
mal megrendezett Budapesti Könyvfeszti-
válról, melynek a Magyar Könyvtárosok
Egyesülete kezdettõl partnere. Önálló
könyvtáros klub mûködik gazdag szakmai
programmal a fesztiválon, saját standot állít,
mely lehetõséget ad az egyesület széles kör-
ben történõ bemutatkozására.

Az egyesület mintegy kétezer fõs tagsága
és hatvanfõs testületi tagsága 18 területi, 11
szakterületi szervezetben, illetve három
önálló könyvtáros egyesületben mûködik.
Mind a szervezetek programjai, mind a köz-
ponti programok jól reprezentálják a szak-

ma és a civilség trendjeit, körülírják ezek di-
menzióit. Szólt arról, hogy az egyesület a
könyvtári törvény 1997. évi megjelenése óta
minden stratégiai ciklus elõkészítésében és
megvalósításában jelentõs szerepet vállalt:
mozgósította tagságát és szervezeteit a
könyvtáros pálya vonzóbbá tételének meg-
tervezése és megszervezése érdekében; köz-
remûködött a magyar könyvtárosság etikai
kódexének kidolgozásában; átfogó, az egész
országra kiterjedõ cselekvési programot
kezdeményezett és valósított meg a könyv-
tárosok versenyképességének növelése érde-
kében. Versenyképes ország – versenyképes
könyvtárosokkal címmel kezdeményezte az
európai könyvtárosi minõsítési rendszer, a
CERTIDOC magyar adaptációját; tevéke-
nyen részt vesz a digitális kultúra elterjesz-
tésében, fejlesztésében. Befejezésül az
MKE hetvenöt éves jubileumáról s az egye-
sület történetét feldolgozó kiadványról be-
szélt a fõtitkár. 

Jan Krajewski, a Lengyel Könyvtárak
Szövetségének elnöke Hogyan képviseljük
eredményesen a könyvtárak érdekeit. Tíz év
mûködésének tapasztalatai címmel elõbb
lengyelül tartott dinamikus elõadását a ma-
gyar könyvtárosok közül csak kevesen értet-
ték, de a mondanivalóját átható nagyfokú
szenvedélyességbõl, határozott hangnemé-
bõl a többség számára is nyilvánvalóvá vált
a könyvtárak érdekvédelmi tevékenységé-
ben vállalt elkötelezettsége. Majd Larisza
Luhova, a Lemberg Megyei Gyermek-
könyvtár megbízott igazgatója, az UBA el-
nökségi tagja ukránul foglalta össze és Var-
ga Éva tolmácsolta az elhangzottakat. 
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A Lengyel Könyvtárak Szövetségének az
UBA meghívására érkezett elnökét a magyar
kollégák is örömmel fogadták, hiszen évek-
re visszanyúló szakmai kapcsolatban állnak
a nyíregyházi Móricz Zsigmond Megyei és
Városi Könyvtár igazgatójával, Nagy Lász-
lóval.

Jan Krajewski bevezetõjében elismerését
fejezte ki, hogy Ukrajna a fejlõdés útjára lé-
pett, az ukrán könyvtárak is nagyarányú po-
zitív változáson mentek keresztül, s úgy
gondolta, hogy ezért is vannak itt a magyar
kollégák. Mint elõadásának címe is jelzi,
Lengyelországban jelentõs szemléletválto-
záson mentek át a könyvtárak és a könyvtá-
rosok, és ebben meghatározó szerepet vállalt
a Lengyel Könyvtárak Szövetsége, melynek
egyik fõ szervezõje, megalakítója õ volt. Az
1999-es megalakulásakor csupán 35 tagja
volt, ma 105: köz- és tudományos könyvtá-
rak, egyetemek, fõiskolák könyvtárai. Fõ
feladatának tekintette – akkor különösen – a
gazdasági-társadalmi tendenciákkal szem-
ben a konszolidációt, a mindenkori „hata-
lommal” való párbeszédet, a lobbizást.
Nagy átéléssel beszélt arról a kezdeménye-
zésükrõl, akciójukról, amivel sikerült meg-
akadályozniuk a közkönyvtáraknak más 
intézményekkel (iskolákkal, mûvelõdési há-
zakkal, sportintézményekkel) való összevo-
nását. Úgy tanúsítottak ellenállást, hogy
minden megszólított könyvtár e-mailt írt a
kulturális minisztériumnak, jelezve ellenve-
tésüket, mely akciójuk végül is eredménnyel
járt. E szakmai elszántság, elkötelezettség és
alázat az egyébként meglévõ jó szakmai
kapcsolatot csak erõsítette az ágazati irányí-
tással. Vázolta továbbá a szövetség fõ prog-
ramjait, témáit, mint Lengyelország és az
EU, a továbbképzések, tapasztalatcserék
fontosságát, az új prioritásokat, melyek kö-
zül kiemelte a könyvtárak szerepvállalását
az egészséges életre és életmódra való neve-
lésben.

Befejezésként felvetett egy gondolatot. 
E fórum, mivel több nemzet is jelen van, ge-
neráljon egy nemzetközi szintû szakmai ér-
dekérvényesítést az Európai Unió illetékes
szerveinél, legyen utóélete a konferenciá-
nak. Hangsúlyozta a transznacionális
együttmûködési platformok fontosságát a

régióban, melyek hozzájárulnak az informá-
ciós és szakmai-kulturális tapasztalatcserék-
hez. Jókívánságként megfogalmazta, hogy
sok olyan saját cselekedetünk legyen a jövõ-
ben, melyet a társadalom, a nép, a nemzetek
jövõje, boldogulása érdekében teszünk.

Valentina Jaroscsuk, az Ukrán Könyvtá-
rosok Egyesülete Rivne Megyei Szervezet
elnöke, a Rivne Megyei Tudományos
Könyvtár igazgatója A mozgáskorlátozottak
jobb könyvtári ellátása. Az Ukrán Könyv-
tárosok Egyesülete regionális részlegének
tevékenysége címmel tartotta elõadását. 
A 2006-ban bejegyzett szervezetnek 460
egyéni tagja van. A könyvtárak tevékenysé-
gének fõ alapelveként említette a hasz-
nálóbarát körülmények kialakítását, a tanu-
lás és oktatás támogatását, az olvasásra való
nevelést, az esélyegyenlõség segítését. Uk-
rajna 25 megyéjébõl Rivne megye az egyet-
len, ahol egyesítették a köz- és az iskolai
könyvtárakat, s e mûködésrõl jó tapasztala-
taik vannak. Szakmai kezdeményezésekrõl
beszámolva szólt az említett integráció kap-
csán kidolgozott A falusi könyvtár modellje
és a Rivne megye legjobb könyve címû prog-
ramokról, ez utóbbi eredményhirdetése
2010 áprilisában, a könyv és a szerzõi jogok
világnapján volt. Jó szakmai együttmûkö-
désben dolgoznak a lengyel és a dán kollé-
gákkal, ezen országokban tíz ukrán könyvtá-
ros vett részt szakmai továbbképzéseken.

Tevékenységük egyik meghatározó irá-
nya a hátrányos helyzetûek – mozgáskorlá-
tozottak, gyengén látók – könyvtárhaszná-
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latának segítése. Az USA közkönyvtárakat
támogató programjához csatlakozva széles
körû kapcsolatrendszert alakítottak ki ennek
érdekében, együttmûködve különbözõ szak-
emberekkel, így orvosokkal, pszichológu-
sokkal, szociális munkásokkal, közmûvelõ-
dési, jogi, gazdasági szakemberekkel, civil
szervezetekkel, szponzorokkal. Tapasz-
talataikat kiadványban is megjelentetik,
nemzetközi konferenciát rendeztek Fehér-
Oroszországból érkezett könyvtárosok rész-
vételével e témában. Végül is ez adta aztán
számukra az ötletet, hogy az Ukrán Könyv-
tárosok Egyesületén belül megalakítsák a
„Könyvtári szolgáltatások a fogyatékkal
élõk számára” szekciót. A szervezet temati-
kus hírlevelet ad ki, továbbképzéseket szer-
vez a könyvtárosok számára, tevékenységé-
nek tapasztalatait megosztja Ukrajna 
hasonló feladatokat ellátó könyvtáraival. 
A könyvtár ez irányú, illetve egyéb szolgál-
tatatásainak népszerûsítése kapcsán nekem
különösen tetszett az az alkalmazott mód-
szer, hogy nem drágán vett reklámarcok
(színészek vagy más hírességek) közvetítik
a könyvtárakról szóló információkat, hanem
maguk a könyvtárosok. Vallják és tapasztal-
ják, hogy õk a legjobb és leghitelesebb rek-
lámarcok a köz embereinek megszólítására.

A könyvtárosok elõadásainak sorában
nagy érdeklõdés kísérte az ún. állami ható-
ság képviselõjének tájékoztatóját Ukrajna,
illetõleg a szûkebb régió könyvtárügyi hely-
zetérõl, törekvéseirõl. Oreszt Malica, a
Lemberg Megyei Állami Közigazgatási Hi-
vatal Kulturális és Turisztikai Hivatalának
osztályvezetõje bevezetõjében a szokásos

udvariasságon is túlmutató szívélyességgel
köszöntötte a magyarországi könyvtároso-
kat, megtiszteltetését és örömét fejezte ki a
konferencián való részvételükért.

Az ukrán könyvtári törvény demokrati-
kus elveire hivatkozva – miszerint Ukrajna
minden polgárának joga van a könyvtár-
használathoz, az információkhoz való hoz-
záféréshez – lendületes stílusban, számada-
tokkal vázolta az állami és önkormányzati
szféra könyvtártámogatási lehetõségeit, ter-
veit, az eredményeket és a nehézségeket.
Ukrajnában Lemberg megyében van a legki-
építettebb könyvtárhálózat; 3 megyei tudo-
mányos, 3 ifjúsági és 22 járási könyvtárhá-
lózatba tömörülnek. A falusi közkönyvtárak
száma 1146. Elsõdleges feladatuknak tekin-
tik az állománygyarapítás fejlesztését
(2009-es adatot említve az összeg 1,25 mil-
lió hrivnya volt, azaz kb. 37,5 millió forint,
ami messze nem elegendõ, de a korábbiak-
hoz képest már ez is elõrelépés), továbbá a
számítógépes infrastruktúra kiépítését,
elektronikus dokumentumok beszerzését. 
A könyvtárosok képzésére, továbbképzésére
képzési központot hoztak létre Lembergben.
Az e beszámolóban egy korábbi elõadás
kapcsán már említett Bibliomiszt program
keretében eddig több mint 60 könyvtáros
vett részt valamilyen kurzuson, elsõsorban
megyei, illetve egyetemi és fõiskolai könyv-
tárakból, amihez a közigazgatás 20 000 dol-
lár támogatást ad. Rendkívüli eltökéltséggel
beszélt a könyvtárak megfelelõ feltételrend-
szerének biztosításáról, fontosságáról, ami
az információközvetítés, az általános és az
olvasási kultúra fejlõdésének záloga. Fájó
dologként említette, hogy összességében a
számítógépes infrastruktúra kiépítettsége, el-
látottsága a könyvtárak számarányához ké-
pest még nagyon alacsony, de a fejlesztésnek
az is akadálya, hogy a ma már meglévõ 
hazai és nemzetközi pályázati támogatások
fogadására, megfelelõ szolgáltatási körül-
mények kialakítására a járási és a falusi
könyvtárak épületei rossz állapotuk miatt
nem alkalmasak. A helyzet javításának érde-
kében a megyei közigazgatás kérte a járási
és a községi tanácsok elnökeit, keressenek
forrást a felújításokra, biztosítva a könyvtár-
fejlesztési programok fogadásának feltételeit.
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Az eredményeket és a nehézségeket ösz-
szegezve Oreszt Malica alapvetõen optimis-
ta módon fejezte be mondandóját, annak a
reményének adott hangot, hogy a konferen-
cia tudás- és tapasztalatszerzése építõen hat
mindkét nemzet könyvtárosainak szakmai
munkájára, közösségére.

A magyarországi közigazgatás részérõl a
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkor-
mányzati Hivatal képviseletében Czakóné
Udud Zsuzsa vezetõ fõtanácsos filmvetítés-
sel egybekötött elõadásban mutatta be a me-
gye kultúrkincseit. Mint mondta; az ország
harmadik legnépesebb megyéje három or-
szággal határos, a közel 600 000 fõs la-
kosság 229 településen él. A globalizáció 
ellenére fontos a kulturális sokszínûség
megtartása, ezért kötelességünknek érezzük
megõrzését, átörökítését a következõ gene-
rációk számára, erõsítve a kötõdést, az ott-
hon érzését. Beszélt a megye sokszínû, gaz-
dag kulturális életérõl, eseményeirõl, a 
mûvészeti együttesekrõl, kiemelve többek
között a nemzetközi hírûeket, mint a Kállai
Kettõs, a Nyírségi Táncegyüttes, a Szabolcsi
Szimfonikusok, illetve a világhírû Cante-
mus kórus. Szólt a Nyíregyházi Fõiskola ré-
gióban betöltött fontos szerepérõl. A határon
átnyúló együttmûködésekkel kapcsolatban
kiemelte Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és
Kárpátalja sokszínû kapcsolatrendszerét,
melyben mindkét fél számára kitörési pontot
jelenthet a fenntartható turizmus kialakítása.
Ez utóbbi megvalósításán különösen sokat
fáradozik a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye
Turizmusáért Egyesület.

A megyei önkormányzat nevében egy
újabb partnerségi kapcsolatot alapozva invi-
tálta a Lemberg Megyei Állami Közigazgatá-
si Hivatal Kulturális és Turisztikai Fõosztá-
lyának vezetõjét és az ukrán könyvtárosokat.
Kedves és nagyvonalú gesztusként egy Tu-
risztikai értékek a magyar–ukrán határtér-
ségben címû színvonalas, ukrán, ill. magyar
nyelvû kiadványt ajándékozott a konferencia
résztvevõinek.

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szerveze-
tének tevékenységét Zselinszky Lászlóné
megyei elnök mutatta be. Szólt a konferencia
megrendezésének elõzményeirõl, szervezé-
sérõl, köszönetet mondva az ukrán kollégák
szíves együttmûködéséért és fogadókészsé-
géért. A megyei szervezet tevékenységének
kapcsán kiemelte; a 38 éve mûködõ szerve-
zet országos viszonylatban is egyike a legna-
gyobb létszámú szervezeteknek. Ismertette
tevékenységének tartalmi elemeit, mint a to-
vábbképzések, szakmai napok, kulturális
rendezvények, tapasztalatcserék szervezése,
szakmai elismerések, pályázatírás – csupán
jelzésértékkel felsorolva néhányat az utóbbi
évek programjaiból. Így: EU és a könyvtá-
rak, Nemzeti Fejlesztési Tervek, ODR,
esélyegyenlõség, olvasáskultúra, könyvtáros
pályakép, könyvtáros etika, szakképzés-
képzés-továbbképzés, területfejlesztés, Nem-
zeti Audiovizuális Archívum, IFLA kong-
resszusi beszámoló (Durban, 2007), Nagy
könyv olvasásnépszerûsítõ program, Márai-
program, könyvbemutatók, író-olvasó talál-
kozók stb. Az utóbbi hét év rendezvényeit
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summázva: 38 alkalommal rendezett a szer-
vezet szakmai programot, 48 vendéget, elõ-
adót fogadott, 66 elõadás hangzott el. A kol-
légák közül 23-an tartottak elõadást, közü-
lük 11-en más hazai, illetve határon túli,
esetenként nemzetközi könyvtáros vagy más
szakmai szervezet rendezvényein. A megyei
egyesület határon túli és nemzetközi kap-
csolatai közül kiemelendõ a 2006-ban a
Kárpátok Eurorégió könyvtáros szervezetei-
vel aláírt együttmûködési megállapodás, 
a 2005-ben Kassán és Szepsiben rendezett
nemzetközi konferencia. De emlékezetes
szakmai tapasztalatokat õriznek, kollegiális
kapcsolatokat ápolnak a szomszédos vagy
távolabbi országok könyvtáraiba tett látoga-
tások kapcsán is. A szervezet tevékenységé-
nek bemutatása a kistérségi fejlesztési ta-
nácsok munkájában való részvétel rövid 
ismertetésével zárult.

Rendkívüli figyelemre méltó elõadást
hallhattunk a nemzeti kisebbségek könyvtá-
ri igényeinek kielégítésérõl, a Csernyivec
megye és Szucsavszk (Románia) kerület
könyvtárainak együttmûködése a Globális
Könyvtárak programban címmel. A téma
elõadója, egyben a projekt vezetõje Anto-
nina Ivanicka, a Csernyivci Megyei Univer-
zális Tudományos Könyvtár igazgatója, az
Ukrán Könyvtárosok Egyesülete Csernyivci
Megyei Szervezet elnöke volt. A megyében
407 állami közkönyvtár van, s ennek mint-
egy harmada nemzeti kisebbségi igényeket
is szolgál. Már 1998-tól állnak – szerzõdés-
ben is deklarált – együttmûködési kapcsolat-
ban a romániai Szucsavszk régió könyvtára-
ival. E kooperáció kibõvült a szomszédos

Moldávia könyvtáraival való együttmûkö-
déssel is, építve az országok között létrejött
kulturális cselekvési programra. Ennek ed-
digi egyik legfontosabb állomása a címben
említett, sikeres európai uniós pályázat,
melynek célja a kulturális és könyvtári kap-
csolatok erõsítése, az ukrán és román nyelvû
dokumentumok cseréje, letéti állományok
kialakítása, aktív könyvtárközi kölcsönzés
és egyéb jellegû könyvtárközi szolgáltatá-
sok szervezése, biztosítása az adott települé-
seken élõ lakosságnak és a könyvtáros szak-
embereknek. Számos íróval és kulturális
közéleti személyiségekkel való találkozóra
került sor mindhárom ország programban
érintett könyvtáraiban ukrán, illetve román
nyelven, de angol nyelvû rendezvényeket is
szerveztek. Külön tematikát dolgoztak ki a
könyvtárosok felkészítésére, a Csernivec
Megyei Tudományos és Univerzális Könyv-
tár bázisára építve képzési központot hoztak
létre, s az érintett területek járási könyvtárai-
val együttmûködve igen aktív egyeztetõ,
szervezõ munkát végeztek, végeznek ma is.
Antonina Ivanicka örömmel vette a magyar-
országi könyvtárosokkal való találkozást, és
nyitottak a szakmai kapcsolatok megalapo-
zására, elmélyítésére.

A nonprofit szektor helyzete Magyaror-
szágon, fejlõdési trendek címû elõadás napi-
rendre tûzését a nyíregyházi megyei könyv-
tár és a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei
szakmai szervezet, továbbá az egyéb jellegû
civil szervezetek együttmûködõ kapcsolata
generálta. Két elõadó kétféle aspektusból
közelítette meg a témát. Kinyik Margit, a
nyíregyházi Szocio East Egyesület Szolgál-
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tató és Módszertani Központ vezetõje általá-
nosságban szólt a magyarországi civil szek-
torról. Statisztikai számokat említve, közel
65 000 nonprofit szervezet mûködik, me-
lyek domináns része egyesület, alapítvány,
legjellemzõbb tevékenységi területek az ok-
tatás, a szociális ellátás, az egészségügy, 
a kultúra és a szabadidõs tevékenység. 
A szektorban dolgozók száma folyamatosan
növekszik, a fõállásban, teljes munkakörben
foglalkoztatottak száma 78 000 fõ, rész-
munkaidõben közel 42 000. Az önkéntes
segítõk száma 400 000 fõ körül van, az ál-
taluk teljesített munkaóra közel 27 000 fõ-
állású alkalmazott munkaidejének felel
meg. Szólt a finanszírozásról, a támogatási
lehetõségekrõl, a Nemzeti Civil Alapprog-
ram jellemzõirõl, s a jelentõs európai uniós
forrásokban lévõ lehetõségekrõl, illetõleg
ezek elérésének nehézségeirõl. A 2006-ban
elkészült, Civil stratégiák címû programban
megfogalmazottakra hivatkozva ismertette a
magyar nonprofit szervezetek elõtt álló kihí-
vásokat. Ezek a szervezeti fenntarthatóság
növelése; a szervezetek közötti összefogás,
az érdekképviseleti tevékenység fejlesztése;
a folyamatos párbeszédre törekvés az állami
és gazdasági szervezetekkel.

Tóth Miklósnak, a Nemzeti Civil Alap-
program Észak-alföldi Regionális Kollégi-
um elnökének az NCA pályázati rendszeré-
rõl elmondott információi élénk érdeklõdést
váltottak ki az ukrán könyvtárosok részérõl. 

Többek között elmondta, hogy a nemzetközi
partnerségi kapcsolatok lehetõséget biztosí-
tanak magyarországi forrástámogatásra,
ösztönözve is erre a jelenlévõket. Az elõadó
a Nyíregyházi Civil Fórum elnökeként is
szólt – tolmácsolva a 250–270 szervezet üd-

vözletét – beszélt a fórum erõs érdekérvé-
nyesítõ tevékenységérõl, melyet többek kö-
zött a helyi önkormányzati bizottságokba
delegált képviselõkön keresztül lát el. Befe-
jezésként az együttmûködési csatornákon
való kapcsolatépítésre, kapcsolatápolásra,
közös szakmai témákban, programokban 
való együttgondolkodásra és együttes cse-
lekvésekre, nem utolsó sorban ezek megva-
lósítását biztosító pályázati tevékenységre
biztatta a konferencia résztvevõit.

Larisza Luhova, a Lemberg Megyei
Gyermekkönyvtár megbízott vezetõje, az
Ukrán Könyvtárosok Egyesülete elnökségi
tagja az egyik fõ együttmûködõ és segítõ
partnerünk volt a konferencia szervezésé-
ben, személyes találkozásunk egyik kiemelt
pillanata volt a nap eseményeinek. A Kis
könyves fórum tapasztalatait osztotta meg a
kollégákkal, melyet az e beszámoló elején
említett Kiadók Fóruma országos rendez-
vény keretein belül 2005 óta rendeznek
meg. E program fõ szervezõje a Lemberg
Megyei Gyermekkönyvtár, s a rendezvény
során ítélik oda a mintegy 500 000 gyer-
mekolvasót megmozgató pályázat keretében
Az Év Olvasója címet. A szervezõ és elõké-
szítõ munka ún. felmenõ rendszerben törté-
nik. Elõször községi könyvtári szinten, majd
járási, azt követõen megyei továbbjutás
alapján áll össze a rendezvény fináléja, a
Könyvmánia címû országos gyermekkönyv-
tári program, melynek során eldõl, kit illet
meg az elismerõ cím. A rendezvénysorozat-
ban részt vesznek írók, illusztrátorok,
könyvkiadók is. Ez utóbbiakkal való tartal-
mas együttmûködés eredményeként értékel-
hetõ, hogy a Kiadók Fóruma 2010-ben az
Ukrán Könyvtárosok Egyesületének testüle-
ti tagja lett.
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A helyszín házigazdájától, Vaszil Kmety-
tõl, a Lembergi Egyetem Tudományos
Könyvtárának igazgatójától hallottunk az
ukrán felsõoktatási intézmények könyvtárai
nevében rövid tájékoztatót az eddig elért
eredményekrõl, tervekrõl.

Nagy Lászlónak, a nyíregyházi Móricz
Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár igaz-
gatójának a Közkönyvtári ellátás: a telepü-
lési és a megyei könyvtári ellátás Magyaror-
szágon 2010-ben címû elõadása – tekintettel
arra, hogy a magyar kollégák e témát isme-
rik – csak ukrán nyelven hangzott el. (Ter-
mészetesen magyarul is elérhetõ.) Történeti
visszapillantással kezdte. Elsõként a gróf
Széchényi Ferenc által a nemzetnek adomá-
nyozott gyûjteményrõl, annak adományle-
velérõl szólt, mely megalapozója lett az 
Országos Széchényi Könyvtárnak. A köz-
gyûjtemények szabályozásának kezdetei
kapcsán tett említést azokról a szabályozá-
sokról, melyek biztosították a könyvtárak
állományainak gyarapítását, kötelespél-
dány-szolgáltatását, mûködésük rendjét. (Az
1897. évi XLI., az 1929. évi XI. törvény-
cikk, az 1956. évi minisztertanácsi rendelet,
a 15/1976. törvényerejû rendelet, illetve az
ennek végrehajtását szabályozó 17/1976.
minisztertanácsi rendelet, az 1978-ban alko-
tott kulturális miniszteri rendeletek.) Rész-
letesen szólt a ma hatályos, a nyilvános
könyvtári ellátást szabályozó törvényrõl. Az
alapkövetelményekrõl, alapfeladatokról, a
könyvtárhasználók jogairól, a használat fel-
tételeirõl. A nyilvános könyvtári ellátás terü-
leteit ismertetve beszélt a nemzeti könyvtári

ellátásról, a tudományos és szakkönyvtárak-
ról, és részletezõen a közkönyvtári, települé-
si és megyei könyvtári ellátásról, az önkor-
mányzatok ez irányú kötelezõ feladatairól, a
települési és megyei könyvtárak teendõirõl,
tevékenységérõl. Ismertette a nyilvános
könyvtárak ágazati irányításának elemeit,
egyes szabályozásait, a finanszírozás és a
központi támogatások alapelveit. Elõadását
a könyvtárak pályázat útján támogatható te-
vékenységeivel, illetve ezen források elérhe-
tõségének ismertetésével fejezte be. 

Az A szak- és fõiskolai könyvtárak a ré-
gió könyvtári rendszerében címen V. Koko-
vay Zsuzsa, a Nyíregyházi Fõiskola Köz-
ponti Könyvtár és Szakirodalmi Információs
Központ igazgatója által összeállított elõ-
adást távollétében Gál Józsefné, a Móricz
Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár osz-
tályvezetõje, az MKE Szabolcs-Szatmár-
Bereg Megyei Szervezet titkára ismertette.
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szak-
könyvtári Tudástár TÁMOP-3.2.4 projekt a
megye négy legnagyobb szakkönyvtárának
– a Nyíregyházi Fõiskola Központi Könyv-
tár és Szakirodalmi Információs Központ-
nak, a Kállay Rudolf Orvosi Szakkönyvtár-
nak, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 
Levéltár Könyvtárának és a Jósa András
Múzeum Könyvtárának – közös programja. 

A nevezett könyvtárak tevékenységének 
rövid bemutatása után a tudástár projekt cél-
jait ismertette: egy közös internetes portál
létrehozása; új, 24 órán át elérhetõ szolgál-
tatások kialakítása, biztosítása; olvasást és
könyvtárhasználatot népszerûsítõ rendezvé-
nyek szervezése. A program várható ered-
ményeiként a konzorciumban részt vevõ
könyvtárak és használóik egy integrált, dif-
ferenciált könyvtári szolgáltatási palettát
biztosító rendszer részeseivé válnak. 
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Az elõadások befejeztével partnerségi
szerzõdések aláírására került sor, elõzetesen
felolvasva a dokumentumok magyar és uk-
rán nyelvû szövegét. A Magyar Könyvtáro-
sok Egyesülete és az Ukrán Könyvtárosok
Egyesülete elnöke által deklarált nemzeti
szintû együttmûködési szerzõdést magyar
részrõl Nagy Anikó fõtitkár, ukrán részrõl
Jaroszlava Sosinszka fõtitkár tolmácsolta és
írta alá. Az MKE Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Területi Szervezete és az Ukrán
Könyvtárosok Egyesülete – mint az általa
koordinált lembergi és ukrán megyei szerve-
zetek képviselõje – között létrejött együtt-
mûködési megállapodást Zselinszky Lász-
lóné megyei elnök és szintén Jaroszlava
Sosinszka fõtitkár ismertette és jegyezte.

A szervezetek között létrejött hivatalos
partnerségi szerzõdések új fejezetet jelente-
nek a két ország könyvtárszakmai együttmû-
ködésében, az interkulturális párbeszédben.
Csak bízni lehet abban, hogy e tanácskozás
alakító tényezõként hozzájárul azoknak az
európai uniós elveknek az érvényesüléséhez,
melyek közelebb hozzák egymáshoz Európa
népeit, legyenek azok EU-n belüli vagy kí-
vüli országok lakói. Hiszem és remélem,
hogy az érintett szervezetek, a konferencián
részt vevõ kollégák élni fognak azokkal a le-
hetõségekkel, melyek a kapcsolatok elmé-
lyítését, további érdemi együttgondolkodást,
akár elméleti kutatást vagy hasznosítható
gyakorlati tapasztalatok kölcsönös alkalma-
zását eredményezhetik. ■
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Magyar emlékek Lembergben
(Lvivben)

• Báthory István erdélyi fejedelem, a
lengyel trón várományosa átutazóban
Lengyelország felé megszállt a város-
ban, ahol három napot töltött el. Ekkor
készült róla a Wojtech Stefanowski által
festett portré.

• Vengrin János, Máramarosszigetrõl
származó mester készítette 1277-ben a
város egyik legfontosabb ereklyéjének
számító díszkardot, mely napjainkban a
Városi Történeti Múzeumban található.

• 1711 februárja és szeptembere kö-
zött Lvivben, illetve Galíciában tartóz-
kodott II. Rákóczi Ferenc. Lviven kívül
járt Drohobicsban, Sztrijben, Zsovká-
ban, Javorivben, Horodokban és Szam-
birben is. Borusziv falú templomát egy
ikonnal ajándékozta meg, ez ma is ott
lálható.

• Martinovics Ignác, a magyar jaku-
binusok 1795-ben kivégzett vezére
1783-tól 1790-ig a Lembergi Akadémi-
án a természettan rendes tanára és a böl-
csész kar dékánja volt.

• Bem József, az 1848–1949-es for-
radalom és szabadságharc résztvevõje
mérnökként részt vett Lvivben az Oso-
linski palota (ma az Ukrán Tudományos
Akadémia könyvtára) építésében.

• Tresser Ferenc építész 16 éven ke-
resztül volt a városi építész céh vezetõ-
je. Tresser Jozef Marklal közösen ter-
vezte és építette fel a városházát
(ratusa), amely azonban 1848-ban el-
pusztult.

• Bolyai János matematikus 1831–
1832-ben az Osztrák Császárság hadse-
regének kapitányaként szolgált a város-
ban. Ennek emlékét õrzi a Lvivi Állami
Egyetem épületén az LMKSZ kezdemé-
nyezésére 1993-ban felavatott emlék-
tábla.

(forrás: Wikipédia)



2010 karácsonyára egy igen szép és érdekes
könyv jött ki az újvidéki (Vajdaság – Szer-
bia) Dániel Print Nyomdából: Nagy Endre
Így éltem és ezt láttam címû önéletírása. 

Az egykori szibériai hadifogoly, Nagy
Endre (1883–1969), az erdélyi magyar nyel-
vû mezõgazdasági szakoktatás vezéregyéni-
sége volt, aki rövid
öt év alatt négy té-
li gazdasági iskolát
szervezett meg
vagy létrehozásá-
ban segítséget nyúj-
tott. Ezt fejezi ki a
mû alcíme is. A szi-
bériai hadifogoly
és erdélyi iskola-
alapító életútja.

A könyv a ma-
gyar önéletrajz- és
emlékirat-irodalom
hagyományait köve-
ti, amikor is az író a
múltjáról beszél,
emlékezik. Érdekes
dolog az emlékezés,
vannak, akik örül-
nek az emlékeiknek,
és vannak, akik szí-
vesen szabadulnának
tõlük. Néha örömmel
töltenek el az emlé-
kek, néha gyötörnek, néha fájnak, fel-
vidítanak vagy lehangolnak. Talán ezek a
tisztább vagy már megkopott nyomok segí-
tenek igazán értékelni mindennapjainkat.
Nagy Endre szívesen emlékezik, és számol
be azokról a történelmi és társadalmi esemé-
nyekrõl, amelyeket személyesen élt át, ame-
lyek fontos szerepet játszottak személyisége
formálásában. A könyv megírásakor az em-
lék, az emlékezet mellett jegyzetek álltak
rendelkezésére, amelyeket élete különbözõ

szakaszaiban készített, és amelyek segítet-
ték az egykor megélt valóság felidézésében.
Az életrajzi forma mellett naplószerû beik-
tatásokat is találunk az emlékiratban. Itt mû-
ve önéletírási naplóvá válik.

Az emlékirat idõs emberek mûfaja. Nagy
Endre 74 éves korában, túl élete legfonto-

sabb szakaszain
fogott hozzá mû-
ve megírásához,
és 1953-ig folya-
matosan írta. Be-
tegsége miatt
azonban nem tud-
ta befejezni. Az
utolsó részt,
1953-tól halálá-
ig, unokája, Ko-
vács László írta
meg. 

Az emlékirat
sokáig kéziratban
volt, mígnem 2010
tavaszán Nagy
Margit újvidéki
tanárnõ és újság-
író (a szerzõ uno-
kahúga), elhatá-
rozta, hogy ma-
g á n k i a d á s b a n
m e g j e l e n t e t i
Nagy Endre ön-

életírását. Ehhez a
nemes szándékhoz

csatlakozott Nagy László, a Németország-
ban élõ építészmérnök. Így a könyv kiadása
kettõjük vállalkozása, akik odaadó törõdé-
sükkel és gondosságukkal lehetõvé tették,
hogy ez a munka, közel 60 évvel a megírása
után, ismertté váljon.

Az élettörténetéhez illesztett bevezetés-
ben a szerzõ írása céljáról a következõket
nyilatkozza: 
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✒✒    Bellágh Rózsa

S z e m l e
Így éltem és ezt láttam
Nagy Endre XX. századi emlékirata



„Sokáig élõ emberrel sok történik, külö-
nösen olyan korokban, mint az 1883–1957.
Két világháború, forradalmak után megvál-
tozik az emberiség életformája. A tudomány
gyökereibõl forgatja ki eddigi axiómáink
egy részét. Tengerek alatt járnak hajók, re-
pülõgép-darazsak zúgnak a levegõben, 1945
nyarán egyetlen atombomba 230.000 embert
öl meg Hirosimában. Semmiségnél is keve-
sebb e nagy eseményekkel szemben, hogy
lélegzett, evett, harcolt és szeretett egy em-
ber 74 évig. Egy ember, aki nem volt sem
hadvezér, sem tudós, sem államférfi, csak
egy a milliók közül. Életét mégis elhinti pa-
pírmezõn betûmaggal. Könyvet nem csinál
belõle, dicsõséget, pénzt sem kér érette, csu-
pán egy olyan képet akar örökségül hagyni,
ami teljes mértékben hû és igaz legyen ah-
hoz a korszakhoz, melyet átélt. Iparkodik
mindig és mindenben úgy megírni az ese-
ményeket, embereket, gondolatokat, ahogy
a valóságban léteztek. Hadd maradjon meg
egy köznapi embernek, hozzátartozóinak és
környezetének is hû képe a nagy történelmi
idõkrõl.”

A krónikások szokásos ars poeticájának
megfelelõen Nagy Endre életének eseménye-
it a családja és az utókor számára írja, õszin-
tén vállalva tetteit, úgy, ahogy azok a való-
ságban történtek, hogy tanuljunk belõlük.

Az olvasó – folytatja a bevezetésben –
„az igazságot találja bennük, elfogultság
nélkül, akkor is, ha dicsekvésnek látszik. 
A komoly életharcot, mely lemondásokkal,
szenvedésekkel, elernyedésekkel jár, de so-
hasem kétségbeeséssel. És talán akad egy-
két utódom, aki elõveszi a megfakult füzete-
ket, és tanul belõlük valamit.

Csak ennyi elismerést keresek, csupán
ezért vetek öreg napjaimban fekete betûket
fehér papírra.”

Önéletírásából megtudjuk, hogy milyen
belsõ és külsõ tényezõk formálták lelkületét,
késõbbi építõ, nevelõ és tudományos törek-
véseit. Higgadtan, indulatok nélkül, õszin-
tén, tárgyilagos szemlélettel ábrázolja ma-
gát, cselekedeteit, a közösséghez való viszo-
nyát. Az õszinteséget az önéletrajz központi
problémájaként szokták kezelni.

Az írást gyermekkorával kezdi. A gyer-
mekkornak döntõ szerepe van az ember for-

málásában. Az igazi önéletírásokból nem hi-
ányozhat a gyermekkor ábrázolása. Ez az
alap, amelyre az életpálya további szakaszai
épülnek.

Kutyfalván (Maros megye) született
1883. november 25-én, ahol az édesapja,
Nagy Domokos, hatvan esztendõn át a köz-
ség református lelkipásztora volt. Édesanyja
Csernát Katalin. Az elemi iskoláit szülõfalu-
jában, a középiskolát Marosvásárhelyen, a
Református Kollégiumban végezte. Ked-
venc tantárgyai a természetrajz és az iroda-
lom. Érettségi után a Kolozsvári Gazdasági
Intézetbe iratkozott be, ahol végig ösztöndí-
jasként tanult. 1905-ben kitûnõ eredmény-
nyel fejezte be tanulmányait, és szerzett ok-
leveles gazdaképesítést. Közben (1904–
1905) a kolozsvári egyetemen jogot is hall-
gatott, de tanulmányait itt csak késõbb
(1909–1913) folytathatta, majd a háború és
a hadifogság után már az I. Ferdinánd Egye-
temen szerezte meg az államtudományi dok-
torátust (1923).

1905 és 1909 között a lévai (Felsõ-
Magyarország) Schöller uradalomban
(Szentjánospuszta, Garamlök) volt segéd-
tiszt.

Merev, rideg világ uralkodott a birtokon,
elismerés vagy dicséret a segédtiszteknek
nem járt, annál inkább kritika és megalázás.
Errõl olvashatunk az alábbi részletben is,
amely ugyanakkor rámutat a szerzõ hivatása
iránti ragaszkodására, szeretetére:

„Végre együtt van mind a takarmány,
pont ezer szekérrel. 

– Ezer szekér.
Dicséretet vagy legalább szótlan elisme-

rést várok. Megáll. Gondolkozik. Ni, meg-
van, máris eszébe villant valami!

– Hol a gyepbarázdák termése?
– Még a lábán. Alig több 3-4 szekérnyi-

nél.
– Igen, azt pusztulni hagyta. Hát érdemel

jó szót a mai fiatalság? Ilyen pazarlás, ilyen
könnyelmûség! Hát mit tudtak dolgozni 
4 hétig, hogy még ezt sem végezték el?

Hallgatok. Gazdasors. Ezen a pályán ki
van szolgáltatva az ember. Nincs abszolút
munka. Mindent lehet másképp is csinálni.
Ha így, miért nem úgy? Pedig õsparaszt
módra, mégis forrón szeretem ezt a pályát.
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Vonz és megbabonáz az ezernyi, mindenna-
pos próbatétel, boldogtalan lennék nélküle.
Igen, Édesapám, mégis gazda lennék akkor
is, ha újra választhatnám a sorsom.”

Közben egy évig (1906–1907) Bécsben
elvégezte önkéntesként a tiszti iskolát, meg-
tanult németül, és kihasználva a nagyváros
nyújtotta lehetõségeket, színházba, operába
járt, múzeumokat látogatott. A bécsi tiszt-
képzõ katonáskodásáról sok kedves, humo-
ros történetet olvashatunk a könyvben, de
találkozunk tragédiákkal is.

1909-ben egy intézõi kinevezésnél tör-
tént mellõzése miatt otthagyta a feudális
szellemben mûködõ nagybirtokot, és haza-
jött Erdélybe. Itt a kolozsvári Magvizsgáló
Állomáson dolgozott, majd 1910-tõl a dési
(Szolnok-Doboka vármegye, ma Kolozs
megye) Gazdasági Egyletnél helyezkedett el
mint segédtitkár, majd titkár. Munkaköre
igen sokágú volt. Feladatai között szerepelt
a megye gazdasági életének a megszervezé-
se és irányítása. Nagy Endre nagyon tevé-
keny titkárnak bizonyult, szerette is az egész
vármegye.

Az elsõ világháború kiszakította megszo-
kott életébõl, az orosz harctérre (Galícia), a
Halics és Rohatin közötti csatába, majd ha-
difogságba sodorta. Kijeven, az Urálon és
Irkutszkon keresztül Kelet-Szibériába vit-
ték, és ott a Vlagyivosztok melletti
Nikolszk-Usszurijszkban élt fogolytársaival
együtt 1920-ig. Saját bõrén tapasztalta meg
a háború borzalmait, és ebben az embertelen
világban példamutató, határozott és céltuda-
tos magatartásával támasza tudott maradni
sok fogolytársának. Igyekezett mindig el-
foglaltságot találni. Orosz, amerikai, japán
és angol fennhatóság alatt dolgozott, jó 
barátságot kötött a nikolszk-usszurijszki
Mezõgazdasági Múzeum igazgatójával. 
A háború végén, 1920-ban marasztalták,
gazdasági tanári állást ajánlottak fel, de
Nagy Endre nemet mondott, és egy amerikai
segélyhajón, a Scharnhorston az életben ma-
radt hadifoglyokkal együtt hazatért Európá-
ba, a Romániához csatolt Erdélybe. Õ, aki
megtapasztalta a szabadítást, az életben ma-
radást, nem feledkezett meg arról, hogy
mindezt késõbb leírja, továbbadja családjá-
nak, az utódainak.

A Nikolsz-Usszurijszkba hurcolt kb. 
18 ezer hadifogolynak csak a fele jött haza,
a másik fele ott pusztult el. Szibéria egyéb-
ként ott él nemzetünk tudatában mint az em-
bertelenség, a bosszú, az elviselhetetlen
szenvedések jelképe.

A Trianon utáni impériumváltás során a
kisebbségi sorsba jutott erdélyi magyar ér-
telmiségnek, de Erdély egészének is teljesen
új problémákkal kellett szembenéznie. Igye-
keztek eligazodni az új közigazgatás bukta-
tói között, és bizonyítani, hogy a mérhetet-
len tragédia ellenére is lehet élni és dol-
gozni.

Nagy Endre 1921 januárjában már jelent-
kezett korábbi munkahelyén, a dési Gazda-
sági Egyesületnél, ahol az újjászervezéssel
bízták meg. Közben uradalmi tanácsadó a
Dés környéki mágnásbirtokokon, a nyári hó-
napokban pedig mint alkalmi jégkárbecslõ
dolgozott egy biztosítási részvénytársaság-
nál, viszonylag csekély jövedelmének ki-
egészítése céljából. Ugyanis 1923-ban csa-
ládot alapított, és 1925-ben megszületett
Eszter nevû leánya. 1934-ben nagy csapás
érte Nagy Endrét, elvesztette a feleségét,
Mészáros Erzsébetet. Többé nem nõsült
meg, a munkában kereste a vigasztalást.

Nagy Endre harcolta ki az 1920-as évek
végén a magyar nyelvû téli gazdasági isko-
lák megszervezését. Romániában az új szak-
oktatási törvény (1929) lehetõséget biztosí-
tott felekezeti alapon mûködõ gazdasági 
iskolák felállítására. 1931-ben elvállalta az
unitárius egyház által alapított székelyk-
eresztúri téli gazdasági iskola igazgatói tisz-
tét. Majd segédkezett a radnóti (1932), és a
kézdivásárhelyi (1933) katolikus gazdasági
iskolák létrehozásában.

1935-ben pedig az akkori kolozsvári 
református püspök, Makkai Sándor kezde-
ményezésére megszervezte a nagyenyedi
Bethlen Gábor Kollégium mellett indított
csombordi téli gazdasági és szõlészeti isko-
lát, és annak még az államosításon (1948) és
nyugdíjazásán (1952) túl is igazgatója és ta-
nára volt. Mint kiváló oktató és nevelõ a
csombordi iskola megnyitása elõtti tanári
gyûlésen tanártársainak a következõket
mondta: „Ne csak oktassatok, hanem fõleg
neveljetek, neveljétek az ifjúságot ember-
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szeretetre, szorgalmas, becsületes munkára,
mások megbecsülésére, ha szükség van rá
megsegítésére, és nem utolsósorban igazi
hazaszeretetre.”

A II. világháború évei újabb megpróbál-
tatásokat jelentettek számára. A második bé-
csi döntés következtében Erdély két részre
szakadt. Nagy Endre Dél-Erdélyben maradt,
és mint a dél-erdélyi magyarság jeles értel-
miségi személyiségét meghurcolták, több-
ször (hatszor) letartóztatták. 1944. augusz-
tus 23. után internálták.

Lássuk, hogyan látta a II. világháború ki-
menetelét az egykori orosz hadifogoly: 

“– Wir haben den Krieg verloren (Mi el-
vesztettük a háborút) – válaszoltam, amire
megvetõen végignézett, távozott, de ez a pá-
ros jelenetünk néhány nap múlva, ki tudná,
hányadszor, megismétlõdött.

Budapestrõl jött haza Szász Pál fõgond-
nokunk. Csak hárman, legbizalmasabb bará-
tai voltunk az irodában.

– Mi hír Magyarországon? – kérdezzük.
– A következõ megállapítást hallottam:

elveszítjük Erdélyt, ha rosszul üt ki szá-
munkra a háború, és ha gyõznénk, elvész
egész Magyarország.

Összeborzadunk.”
A háborús évek a csombordi iskolát is

nagyon megviselték. Hazatérve szinte min-
dent elölrõl kellett kezdeni, el kellett tün-
tetni a háborús sebeket. Nagy Endre fárad-
hatatlanul, vasakarattal végig ott volt az 
élvonalban. Keserves, nehéz munka volt, 
de végül sikerült újraszerveznie a szakisko-
lát, ami 1944. január 20-ától már újra mûkö-
dött. 1946-ban a Földmûvelésügyi Miniszté-
rium újabb feladattal bízta meg, kinevezte
az erdélyi magyar tannyelvû gazdasági
szakiskolák felügyelõjévé. Az igazgatói és
tanári munkáján kívül ezt is maradéktalanul
ellátta két évig.

1954-ben nyugdíjasként átköltözött
Székelyudvarhelyre, ahol néhány évig még
tanított az ottani mezõgazdasági szaklíce-
umban. Életének utolsó éveiben hõsiesen 
viselte betegségét, féloldali bénulását. 1969-
ben hunyt el, és a székelyudvarhelyi refor-
mátus temetõben nyugszik.

Gazdasági szakcikkeivel a húszas évek
elején jelentkezett a kolozsvári Ellenzékben

és az Erdélyi Gazdá-
ban, amelynek 1921-
tõl állandó munka-
társa volt. 1921 után 
elvállalta a Szolnok-
Doboka Vármegyei
Gazdasági Egylet hi-
vatalos közlönyének,
a Désen megjelenõ
Egyleti Értesítõnek a
szerkesztését. 1930
és 1933 között szer-
kesztõje volt a
Dicsõ-szentmárton-
ban (Maros megye)
kiadott Mezõgazda-
sági Szemlének, amelynek azután is munka-
társa maradt.

1940 és 1944 között a dél-erdélyi, jófor-
mán szórványmagyarság mind egyházi, kul-
turális, mind gazdasági vonatkozásban nagy
gondokkal küzdött. Minden dél-erdélyi ma-
gyar szervezetnek a Bethlen Kollégium
adott helyet, itt mûködött az Erdélyi Gazda-
sági Egyesület, és itt szerkesztette Nagy
Endre a Nagyegyeden is megindított Erdélyi
Gazdát, amely a dél-erdélyi magyarság
egyik legfontosabb – nemcsak gazdasági,
hanem mûvelõdési – folyóirata volt.

Az Erdélyi Gazda számára írta  és a lap-
ban folytatásokban jelentette meg A gazda-
körök szervezésérõl és vezetésérõl címû
munkáját (Kolozsvár, 1926, második, bõví-
tett kiadás uo. 1929) és A cukorrépa ter-
mesztése címû könyvét (Kolozsvár, 1926).

Már a székelykeresztúri iskola megnyitá-
sa óta foglalkoztatta Nagy Endrét a tan-
könyvhiány. Ennek pótlására kezdte írni
gazdaságtanát régi munkatársával, Szász Fe-
renccel. A kézirat végül 1935-ben Csom-
bordon készült el, és Kolozsváron adta ki
1936-ban Gazdatudomány címen 2000 pél-
dányban, majd 1937-ben a második kiadást
2500 példányban. Gazdaságtudomány tan-
könyv és gyakorlati kézikönyv is egyszerre,
amint alcíme is jelzi: Kézikönyv gazdasági
iskolák és haladó gazdák számára.

Nagy Endre önéletírása egy igaz ember
vallomása az életrõl, amit nem a mindenna-
pi harsogással, hanem az alkotó emberre jel-
lemzõ egyszerû, érthetõ szavakkal mond el.
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Az általa bemutatott világ egyáltalán nem
idealizált, elfogultság nélkül ismerteti élet-
pályáját, az elmúlt idõk eseményeit. Nem
kendõzi el a hibákat, és nem túlozza el az
eredményeket. És mindezt élményszerûen
teszi, úgy, hogy közben szórakoztat is. Nála
nincs vádaskodás, de van vitatkozás, meg-
döbbenés és felháborodás. Tehát érzelmei-
nek is hangot ad, meg tud bocsátani, és el
tudja fogadni a mások véleményét, ha az
õszinte és nem rosszindulatú. A legválságo-
sabb pillanatokban is fegyelmezett marad,
és megõrzi emberi méltóságát, amelyhez a
szülõi házból hozott neveltetése, mély hite,
humora és jósága vezette.

Bizony kellenek az ilyen írások, mert
sokszor tiszteletre, türelemre és megértésre
intenek. 

Ha él bennünk a türelem és az odafigye-
lés, akkor nem mindennapi élményben lesz
részünk Nagy Endre könyvének olvasása-
kor. Elõadásmódja közvetlen, szemléletes,
gördülékeny, sokszor derûs, humoros. Hol
szomorkodunk a keserû dolgok felett, hol
nevetünk a vidám történeten, de mindig ta-
nulva tõle az emberrõl, a hitrõl, a tisztesség-
rõl és a hazaszeretetrõl. 

Szemléletességében és hatásosságában jó
néhány története az elbeszéléshez vagy a
karcolathoz közelít. Mindez a szerzõ szép-
próza iránti fogékonyságát mutatja.

A kötet szerkesztése során a kézirat olva-
sása és rendezgetése olyan tudástöbblettel
ajándékozott meg, amelyre más forrásból
nem tehettem volna szert, és közben szóra-
koztam is.

Az új generációnak, de mindenkinek jó
szívvel merem ajánlani a könyvet, amely
egy életpálya bemutatásán túl kortörténeti
dokumentum is. Figyelemre méltó olvas-
mány lehet mindazoknak, akik Erdély és
Magyarország XIX. század végi és a XX.
század elsõ felének történelme és mûvelõ-
déstörténete iránt érdeklõdnek. ■
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Februári lapszámunk szerzõi

Bellágh Rózsa
Országos Széchényi Könyvtár, Budapest

Briga Péter
NyME Savaria Egyetemi Központ Könyvtár, Szombathely

Dutkáné Papp Katalin

Városi Könyvtár és Mûvelõdési Ház, Létavértes

Náray-Szabó Gábor

MTA Könyvtára, Budapest

Szabó László István

Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár, Nyíregyháza

Szejli Adrienn
NyME Savaria Egyetemi Központ Könyvtár, Szombathely

Trifonovné Karajz Borbála

Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár, Nyíregyháza

Zselinszky Lászlóné
Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár, Nyíregyháza

Játék verskedvelõknek

Versjátékot hirdet a Családi olvasás éve
2010 programsorozat részeként az Országos
Széchényi Könyvtár (OSZK) – jelentette be
Dippold Péter, az intézmény fõigazgató-he-
lyettese.

A játéknak helyet adó http://kozoskolte-
meny.hu honlap már elérhetõ. A program
célja annak bizonyítása, hogy a közös olva-
sás élmény. A játék keretében arra kérik az
érdeklõdõket, hogy küldjenek be fejenként
tíz általuk kiválasztott szót február 28-áig,
melyek megjelennek a honlapon. A határidõ
lejárta után Lackfi János költõ ír majd verset
tíz véletlenszerûen kiválasztott szóból. Ez
lényegében ugyanaz a játék, amit Lackfi Já-
nos a saját honlapján már hosszabb ideje ját-
szik az érdeklõdõkkel.

A honlapon található szavakból az olva-
sóknak is lehetõségük van saját mûveket al-
kotni, melyek szintén az oldalra kerülnek, és
szavazni is lehet rájuk. A tízesek jegyében a
legjobbak bekerülnek a Közös költemény
verseskötetbe, alkotóik pedig oklevelet ve-
hetnek át. ■

(Forrás: mno.hu)



eTwinning az iskolai könyvtárakon
keresztül

A Könyvtárostanárok Egyesületének 
szakmai napja 2011. március 9-én 10 órától
Budapesten, az Országos Pedagógiai Könyv-
tár és Múzeumban (OPKM)

A Könyvtárostanárok Egyesülete 2011-es
szakmai napján elõadások, bemutatók és cso-
portos közös gondolkodás keretében járják
körbe, hogy miért érdemes könyvtáros-
tanárként egy nemzetközi projektben részt
venni. A szakmai nap keretében tartja az egye-
sület részleges tisztújító közgyûlését is.

Az iskolai könyvtárak sok szempontból já-
rulnak hozzá a közoktatásban folyó nevelõ-ok-
tató munkához. A tanórák keretében végzett
munka és a tanórán kívüli iskolai projektek
nélkülözhetetlen eszköze, helyszíne az iskolai
könyvtár. Az iskolai könyvtár és könyvtáros-
tanára ugyanakkor nemcsak nélkülözhetetlen
támogatója, segítõje lehet egy projektnek, ha-
nem kezdeményezõje is. 

Erre kínál sokoldalú és biztonságos felüle-
tet az eTwinning.

A felület, a program segítségével európai
iskolákkal, iskolai könyvtárosokkal teremthe-
tünk kapcsolatot és kezdhetünk közös nemzet-
közi projektekbe. Élményt és tanulási lehetõsé-
get nyújthatunk diákjainknak, kollégáinknak,
és mindemellett szolgálni tudjuk a könyvtár-
használóvá nevelést, felhívhatjuk a figyelmet
az iskolai könyvtárra.

A programból
Köszöntõk – Lázárné Szanádi Csilla, a KTE
elnöke és Varga Katalin, az OFI-OPKM igaz-
gatója
Az eTwinnig program – Tvergyák Klaudia,
Educatio Nonprofit Kft.
Gdanskban eTwinningeltek a könyvtáros-
tanárok. Szakmai útibeszámoló – Petri Ágnes,
Móra Ferenc Általános Iskola, Budapest
„Irodalmi Szalon”. Egy kezdõ eTwinningezõ
iskolai könyvtáros tapasztalatai – P. Szabó
Melinda, Könyves Kálmán Gimnázium, Bu-
dapest
Angol nyelvi projekt 5. osztályosokkal –
Zsadon Zsófia, Székesfehérvár
Bemutatkozik az OPKM olvasás portálja –
Bilicsi Erika, OPKM, Budapest
Ismerkedés az eTwinning felülettel
Iskolai könyvtári projektek, programok, 
A Kis KTE könyvek 4. kötetének bemutatója

Részvétel, regisztráció
A részvétel a KTE, az MKE, a CSMKE tagja-
inak és az OPKM dolgozóinak és nappali tago-
zatos hallgatóknak ingyenes, más érdeklõdõk-
nek, látogatóknak 3000 Ft-os regisztrációs dí-
jat kell fizetniük, amire a helyszínen lesz lehe-
tõség.
Kérjük a leendõ résztvevõket, hogy 2011. már-
cius 1-jéig elõzetesen regisztráljanak honla-
punkon: www.ktep.hu.
Amennyiben a jelentkezõk száma meghaladja
a 100 fõt, a regisztráció hamarabb is lezárulhat.
A részvétel a tagok számára is elõzetes regiszt-
rációhoz kötött!

Tu d j o n  r ó l a

Dátum

III. 2.

III. 9.

III. 21–28.

III. 31.

IV. 8.

IV. 14–17.

IV. 22.

Hely

Bp., OSZK

Bp., OPKM

Országosan

Bp., OSZK

Bp., KSH

Budapest

Bp., KSH

Rendezvény

K2 Kísérleti Mûhely

KTE tavaszi szakmai napja

Internet Fiesta

MKE közgyûlés

Az MKE Társadalomtudományi
Szekciójának szakmai napja

XVIII. Budapest Nemzetközi
Könyvfesztivál

Környezetvédelem a statisztika tükrében

Rendezõ intézmény

OSZK

Könyvtárostanárok
Egyesülete

IKSZ

MKE

MKE Társ.tud. Szek.,
KSH Könyvtár
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