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Magyarország európai uniós elnöksége elõtt
tisztelegve konferenciát szervezett április
27-ére az Informatikai és Könyvtári Szövet-
ség (IKSZ) és az Európai Bizottság Fordítási
Fõigazgatósága az Országos Idegennyelvû
Könyvtárban (OIK) a fordítás szerepérõl
Európa többnyelvû társadalmában.

Az A többnyelvûség gyönyörködtet címû
rendezvényre megtelt a könyvtár patinás ol-
vasóterme érdeklõdõkkel. Ramháb Mária,
a kecskeméti Katona József Könyvtár igaz-
gatója, a Nemzeti Kulturális Alap Bizottsá-
gának tagja köszöntõjében arról beszélt,
hogy mennyire szorosan összetartozó foga-
lom a nyelv és a kultúra, és milyen fontos
szerepet játszik éppen ezért a fordítás. Szûcs
Tamás, az Európai Bizottság Magyarországi
Képviseletének vezetõje a nyelvtudás fon-
tosságát hangsúlyozta és megemlítette az
Európai Unió ezzel valamiképpen foglalko-
zó programjait, amilyen például a média-
program volt.

Hammerstein Judit, a Nemzeti Erõforrás
Minisztérium helyettes államtitkára Um-
berto Ecót idézte elõadása bevezetõjében:
Európa nyelve a fordítás. Ez magától értetõ-
dik, hiszen a tagállamokban a huszonhárom
hivatalos nyelv mellett további hatvanat be-
szélnek az emberek, fordítás nélkül nem 
létezhetne az unió. Sokan mégsem tartják
igazán fontos, alkotó feladatnak a fordítást,

legfeljebb a mûfordítást. Valódi hunga-
ricumnak nevezte, hogy Magyarországon
szinte önálló irodalmi mûfajnak számít a
fordítás, aminek persze megvannak a jól is-
mert okai, az viszont komoly hátrány, hogy
a magyar mûvek fordítottsága gyenge.

Mátyássy Miklós, az Európai Bizottság
Fordítási Fõigazgatósága magyar nyelvi
osztályának vezetõje az uniós fordítók mun-
kájáról beszélt. Ötvenen dolgoznak a 
magyar osztályon, évente körülbelül hatvan-
ezer oldalt fordítanak le. Mindent elkövet-
nek azért, hogy a fordítások minél hibátla-
nabbak legyenek, ennek érdekében minden
szöveg többszörös ellenõrzésen megy ke-
resztül. Beszélt egy vizsgálatról, amelyet az
EU készíttetett a fordítás szerepérõl, elis-
mertségérõl. Ennek keretében hat kérdést
tettek fel fõleg észak- és nyugat-európaiak-
nak, s az eredményeket értékelve arra a
megállapításra jutottak, hogy sok még a ten-
nivaló a fordítás presztízsének növelése ér-
dekében. Többek között folyamatosan moni-
torozni kell a fordításokat, konszenzusra
kell jutni a fordító szakmán belül több kér-
désben, például az új technológiák alkalma-
zásával kapcsolatban, mozgósítani kell az
uniós polgárokat pályázatokkal, versenyek-
kel stb.

Klaudy Kinga, az ELTE BTK Fordító- és
Tolmácsképzõ Tanszékének vezetõje egy
kérdéssel kezdte: „A soknyelvûség gyö-
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nyörködtet, de vajon boldog-e a fordító?” 
A fordítók helyzete változott ugyan az idõk
folyamán, de ma sem sokkal rózsásabb,
mint Pázmány Péter korában, aki azt írta, a
fordításnak olyannak kell lennie, mintha
„magyar embertül” származna a szöveg. Ak-
koriban a fordító legszentebb kötelessége az
alázat volt, õ maga láthatatlan maradt. Tulaj-
donképpen ma is ugyanez a helyzet a szak-
fordítók esetében, akiknek a neve nem 
szerepel a szövegeken, de a felelõsség és a
szerzõi jog sem az övék. A szövegükkel azt
csinálhatnak a megrendelõk, amit akarnak.
A fordítást hivatásul választók motivációi
között mégis fontos helyet foglal el a fordí-
tói munka kreativitása és függetlensége.
Helle v. Dam megállapítása szerint a fordí-
tók státusának megbecsültsége függ a fize-
tésüktõl, a képzettségi szintjüktõl, a lát-
hatóságuktól és – némelyek számára talán
meglepõ módon – a hatalmuktól. Mert a for-
dítónak igenis van hatalma, hiszen sok min-
den múlhat azon, hogy egy tolmács például
miképpen fordítja le az elhangzottakat a má-
sik félnek.

Barna Imre, a Magyar Könyvkiadók és
Könyvterjesztõk Egyesülésének elnöke, az
Európa Kiadó igazgatója, ezúttal mûfordító-
ként szólalt meg. Elõadásának játékos címét
(A mûfordítás és az igazi) magyarázva el-
mondta, hogy „a mûfordítás így is, úgy is
mûanyagból van”, ez a lényegébõl követke-
zik. Létezik-e egy „igazi” fordítás? – tette
fel a kérdést. Lator Lászlót idézve azzal vá-
laszolt erre, hogy mindig azt kell lefordítani,
ami ott van, de nem lehet egyetlen magyar
változatot valódinak kinevezni, hiszen az
eredeti szöveg tökéletes másolata nem létez-
het egy másik nyelven. Emellett a mûfordí-
tónak is van saját stílusa, ami némelyek 

esetében túlságosan is észrevehetõ, így tör-
ténhet meg, hogy ugyanúgy hangzik magya-
rul Jack Kerouac, mint Marc Twain. Elõ-
adásában több fontos kérdést is felvetett,
amelyre a jelen lévõ fordítók mindjárt rea-
gáltak. Alkotótárs-e a fordító? Álljon-e a 
neve a borítón? Többet keressen-e egy száz-
ezer példányban megjelenõ sikerkönyv for-
dítója, mint a kevesek által olvasott és még
kevesebbek által megvett, ezért kis példány-
számban megjelenõ szépirodalmi mûveké?
Természetesen ez a fórum nem arra szolgált,
hogy válaszokat is találjon…

Végül Simon Éva, a Magyarországi For-
dítóirodák Egyesületének elnöke beszélt 
A nyelv üzlet – de mégis kinek? címmel.
Hangsúlyozta, hogy a fordítás szolgáltatás,
nem árucikk. Általában a kis nemzetek pol-
gárai beszélnek inkább idegen nyelveket, 
hiszen a nagyok saját anyanyelvükön is
könnyedén megértethetik magukat bárhol a
világban. Ennek sajátosan ellentmond a ma-
gyar helyzet, ugyanis a felmérések szerint
nálunk még mindig nagyon kevesen tudnak
megszólalni más nyelveken. Pedig gazdasá-
gi kényszer is a nyelvtudás, minden külföldi
piacon az ott használt nyelven érdemes
kommunikálni. Ma már nem érvényes az,
hogy elegendõ angolul tudni, azt úgyis min-
denki megérti. A lengyelekkel lengyelül le-
het a leghatékonyabban tárgyalni és így 
tovább. Ugyanakkor folyamatosan fejleszte-
nünk kell saját nyelvünket is, ennek szüksé-
gességét mutatja a rengeteg angol kifejezés,
amit naponta használunk.

Az igazán érdekes és informatív progra-
mot a Barefoot Musicians társulat összmû-
vészeti elõadása zárta Mezítlábas opera
címmel. ■
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A fenntartható fejlõdés és a környezet szá-
mokban címmel rendezett konferenciát a
Központi Statisztikai Hivatal (KSH) és 
a KSH Könyvtár április 21-én Budapesten, a
KSH székházában. A Föld napja hazai ren-
dezvénysorozatához illeszkedõ tanácskozás
a könyvtárnak a Társadalmi Megújulás Ope-
ratív Programban nyertes pályázata
(TÁMOP-3.2.4-09/1/KMR-2010-002) kere-
tében valósult meg.

Nemes Erzsébet, a KSH Könyvtár fõ-
igazgatója a konferencia megnyitásakor 
kitért arra, hogy a projekt fõkezdeménye-
zettjeként a KSH Könyvtár és konzorciumi
partnere, a budapesti Móricz Zsigmond
Gimnázium 76 548 334 forint támogatást
kapott az Európai Szociális Alaptól és a ma-
gyar államtól. Ebbõl az összegbõl elektroni-
kus úton elérhetõvé teszik a könyvtár teljes,
850 ezres dokumentumállományát; az e-kul-
túra terjesztésével javítják, modernizálják a
könyvtár szolgáltatásait; közhasznú tartal-
makat alakítanak ki online elérésû tudásbá-
zisokban. 

Ezzel összefüggésben az intézmény nagy
hangsúlyt fektet a környezettudatos gondol-
kodás kialakításának elõsegítésére is. 
A XXI. század emberének ugyanis feladata,
sõt kötelessége a környezetvédelemmel fog-
lalkozni – mutatott rá az intézmény fõigaz-
gatója.

A fenntartható fejlõdés fogalma két évti-
zedre tekint vissza. Az Európai Közösség
1992-ben, a Rio de Janeiróban megtartott el-
sõ Föld-csúcson vállalt kötelezettséget a
fenntartható fejlõdés megvalósítására – em-
lékeztetett elõadásában Laczka Éva, a KSH
elnökhelyettese. Mint kitért rá, az egész uni-
óra érvényes fenntartható fejlõdés stratégiát
az Európai Tanács 2001-ben fogadta el,
majd 2006-ban megújította azt. A stratégia
fontos része a fenntarthatóság mérése, ezért
az Európai Bizottság 2005-ben erre vonat-
kozó indikátorkészletet fogadott el. Az
Eurostat folyamatosan fejleszti a fenntartha-
tó fejlõdés mutatóit. Ennek jelentõségét fel-
ismerve a Központi Statisztikai Hivatal – a 

2004-ben kísérleti jelleggel megjelentetett
kötet után – immár harmadik alkalommal
adta ki A fenntartható fejlõdés indikátorai
Magyarországon címû kiadványt. A 2007-
ben, 2009-ben közreadott kötetek után ép-
pen a konferenciát megelõzõ napokban 
látott napvilágot a sorozat legújabb kiadvá-
nya, amely immár új, nemzeti sajátossá-
gokat is bemutató indikátorokat is tartalmaz
– ismertette Laczka Éva a kutatók és a 
döntéshozók figyelmébe ajánlva a kötetet.
Szavai szerint a kiadvány értékes adatgyûj-
temény, amely bemutatja a mutatók, indiká-
torok tartalmát, s nagyon fontos, hogy eze-
ket a mutatókat minél többen használják.

A 284 oldalas kiadvány tíz témakört ölel
fel: társadalmi és gazdasági fejlõdés; fenn-
tartható termelés és fogyasztás, társadalmi
integráció; demográfiai változások; nép-
egészségügy; klímaváltozás, energetika;
fenntartható közlekedés; természeti erõfor-
rások; globális partnerség; kormányzás és
közélet – errõl Bóday Pál, a KSH osztályve-
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zetõje beszélt a kiadványt bemutató elõadá-
sában. A kötetbe – amely összesen 149 mu-
tatót tartalmaz – 61 új és módosított mutató
került. Új mutató többek között a szabadal-
mak száma, az atipikus foglalkoztatás, a
csomagolási hulladék mennyisége, a vízfo-
gyasztás vagy az internethasználat – ismer-
tette.

Fülöp Sándor, a jövõ nemzedékek or-
szággyûlési biztosa a tanácskozást üdvö-
zölve örömének adott hangot, hogy a KSH
környezeti adatokkal, környezeti indikáto-
rokkal is foglalkozik, hiszen – mint fogal-
mazott – ezeken fontos társadalmi döntések
fordulhatnak meg. Az országgyûlési biztos
hozzátette: sokszor becsukjuk a szemünket a
fontos környezeti adatok elõtt. Rámutatott,
hogy a környezet állapotának alapvetõ mu-
tatóival az állami intézmények vezetõinek
tisztában kell lenniük feladataik ellátásakor.
Elõadásában sorra vette a környezetvédelem
jogi vonatkozásait. Az alapjogok egyben a
környezet állapotára is hatással vannak –
mondta. Hangsúlyozta az állampolgárok és
a környezetvédelemmel foglalkozó szerve-
zetek, intézmények szerepét, de hozzátette,
hogy e tekintetben különösen lényeges az,
hogy milyen módon és mennyire pontos,
részletes információkhoz juthatnak. A köz-
érdekû adatok nyilvánosságát például tör-
vény biztosítja, egy aznap reggeli keresésre
a törvényekben mégis 2064 találat volt a „ti-
tok” szóra.

Kuslits Béla, az ombudsman munkatársa
beszélt az országgyûlési biztos hivatalában
felhasznált környezeti adatsorok és indiká-
torok szakmai kérdéseirõl. Azon dolgoznak,

hogy a természeti tõke helyet kapjon a 
nemzetgazdasági elszámolásokban is, a je-
lentõségének megfelelõen. Életünk minden-
napjainak tökéletes fenntarthatatlansága –
mondta – legalább akkora gond, mint a
munkanélküliség.

Magyarországon az üvegházgázok kibo-
csátása 2000-hez viszonyítva 2008-ban
csökkent mind a villamosenergia-, gáz-,
gõz-, vízellátás; a mezõgazdaság, a vadgaz-
dálkodás, az erdõgazdálkodás; a feldolgo-
zóipar; a szállítás és raktározás, a posta és
távközlés terén, mind az egyéb területeken 
– ismertette Valkó Gábor, a KSH fõosz-
tályvezetõje Környezeti statisztika címmel
megtartott elõadásában. Mint kitért rá, a
környezeti statisztika – a gazdaság- és a tár-
sadalomstatisztika mellett – a statisztika
harmadik ága, amelynek feladata többek kö-
zött a környezeti adatok kiterjedtebb fel-
használásának elõsegítése, elemzések készí-
tése, a környezeti számlák és a mutatószám-
rendszerek további fejlesztése.

Bíró Marianna, az MTA Ökológiai és
Botanikai Kutatóintézet tudományos mun-
katársa Magyarország növényzeti öröksége
és környezeti nevelési vonatkozásai címmel
ismertette a MÉTA (Magyarország Élõhe-
lyeinek Térképi Adatbázisa) program kere-
tében terepfelmérésekkel gyûjtött adatokból
következõ megállapításokat. 35 hektáros
hatszögenként mérték fel az ország területét,
és ennek mindössze 62%-a tartalmaz bármi-
lyen élõhelyet, a többi úgynevezett kultúrtáj.
(Ahol visszatelepítették például az erdõket,
gyakran ott sem a megfelelõ megoldást vá-
lasztották, mert tájidegen fajtákat ültettek,
ami számára is érthetetlen.) Az ún. növény-
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zetalapú természeti tõke index (NTT) a má-
ig megmaradt természetes növényzeti örök-
ség területének (az ország területének száza-
lékában) és természetességének (az egykori
természetes állapot százalékában) szorzata.
Az NTT százalékosan jellemzi, hogy Ma-
gyarország egykori természeti tõkéjének
hány százaléka maradt meg napjainkig.

A Magyar Madártani Egyesület termé-
szetvédelmi monitoring tevékenységét Hal-
mos Gergõ, az egyesület igazgatója vázolta
a hallgatóság elõtt. A ’90-es évek elejétõl
vizsgálják a folyamatokat, azok okait és a
madarakkal kapcsolatos intézkedések ered-
ményességét. A terepmunkát önkéntesek
végzik, ma már a GPS és a Google Earth is
segíti õket. 2005 óta internetes adatfeltöltõ
és információs portál teszi gyorsabbá, egy-
szerûbbé a begyûjtött adatok rendezését,
adatbázisok építését. Országosan monito-
rozzák a biodiverzitást, aminek az eredmé-
nyei meglehetõsen lehangolók: a madár-
szám az eredetinek a 20%-ára csökkent. Ez
nem csak Magyarországra jellemzõ, Angliá-
ban például úgy védik a mezei verebet –
mondta –, mint mi a parlagi sast.

Nemes Erzsébet, a KSH Könyvtár fõ-
igazgatója és Lencsés Ákos, a könyvtár osz-
tályvezetõje Környezetvédelem a sorok kö-
zött címmel foglalta össze gondolatait a
könyvtárak környezetvédelemmel kapcso-
latos szolgáltatásairól és az ilyen témájú
adatbázisokról, dokumentumokról. Nemes
Erzsébet megemlítette a kõszegi városi
könyvtár példáját. A környezettudatosság je-
gyében készült egy tanulmány a könyvtár 

lehetséges átalakításáról, ami nagyjából 
16 millió forintból megvalósítható lenne.
Beszélt a Budapesten, a Selyemgombolyító
épületében, a Közmûvelõdési Információs
Intézet keretében mûködõ országos zöld
könyvtárról. Lencsés Ákos a környezetvé-
delmi és –tudományi forrásokról, szakiro-
dalmi adatbázisokról, ajánló bibliográfiák-
ról adott tájékoztatást.

A szép számú hallgatóság nagy érdek-
lõdéssel követte az elõadásokat, amelyek
után beszélgetés is kialakult a résztvevõk
között. ■
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Baranyai DigiTár

Új adatbázist hoz létre a pécsi Csorba
Gyõzõ Megyei-Városi Könyvtár Bara-
nya közmûvelõdési és közgyûjteményi
értékeinek digitalizálásával, hogy a hely-
történeti információkhoz a korábbinál
könnyebben hozzáférhessenek a kuta-
tók.

Szabolcsiné Orosz Hajnalka igaz-
gató szerint az, hogy az adatbázis helyi
rádiók és televíziók pótolhatatlan felvé-
teleivel egészül ki, különlegessé teszi a
Baranyai DigiTárt az ország más könyv-
tárainak hasonló digitális archívumaihoz
képest. 

(Forrás: kultura.hu)
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Nagy szükség van az ünnepekre, ebben a
szétzilálódott világban különösen nagy
szükség van. Egyrészt felhívják a figyelmet
az ünnepelt dolog fontosságára, másrészt az
ünneplõkben növelik az összetartozás érzé-
sét. Én ilyen, évrõl évre visszatérõ ünnepnek
tekintem a Budapesti Nemzetközi Könyv-
fesztivált, amely minden esztendõben
ugyanaz és mindig más.  Ugyanaz, mert a
könyvet szeretõ és tisztelõ, a kultúra iránt el-
kötelezett emberek fóruma, és más, mert
egy állandóan változó világban, az informa-
tika szüntelen fejlõdése közepette rendezik
meg. Idén immár tizennyolcadik alkalom-
mal találkozhatott a könyves szakma és kö-
zönsége a Millenárison április 14. és 17. 
között. A felhõs, hûvös idõjárás ellenére is
szép számmal láthattunk érdeklõdõket mind
a könyves standok környékén, mind az elõ-
adások helyszínein.

A könyvfesztiválon belül egy külön kis
szigetet alkot a Könyvtáros Klub, amelynek
elõadásai mindig igényesek és változatosak.
A színvonal az idén sem okozott csalódást.
Április 15-én, pénteken rögtön egy izgal-
mas, mondhatni provokatív témával indult a
nap. Bodó Balázs A szerzõi jog kalózai címû
könyvét mutatták be, amely a Typotex Ki-
adó gondozásában jelent meg. 

A könyvrõl szóló vita lényege az volt,
hogy miként lehet a jogi normák és a fel-
használói igények között megtalálni az
egyensúlyt. A felvetésekrõl elmondta véle-
ményét Fodor Klaudia Franciska, az
Artisjus Magyar Szerzõi Jogvédõ Iroda
Egyesület képviselõje is, aki a jog oldaláról
közelítette meg a témát. 

Az irodalom kedvelõinek igazi csemege
lehetett a nemrég elhunyt Olasz Sándor Né-
meth Lászlóról és Hellenbart Gyula Bibó
Istvánról szóló könyvének ismertetése.
Mind Németh, mind Bibó a huszadik század
legnagyobb gondolkodói közé tartozott, a
két alkotás azonban némileg újszerû megkö-
zelítésben mutatja be õket. Érdekesség,
hogy míg Olasz Sándor neves irodalomtör-
ténész volt, addig Hellenbart Gyula eredeti-
leg nem az irodalom területérõl indult el, de

a magyarság sorskérdései iránti érdeklõdése
ebbe az irányba terelte. 

Nánási Yvette a Magyar Gyermekkönyv-
kiadók Egyesületét mutatta be. Szólt a szer-
vezet létrejöttérõl és arról, hogy miként vál-
tak a külföldön megrendezett programok 
révén nemzetközileg is elismertté, milyen
rangos rendezvényekkel próbálják a gyer-
mekirodalmat népszerûsíteni.

Az Olvasás Portált Bilicsi Erika, az Or-
szágos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum
munkatársa mutatta be. A tanulságos elõ-
adás jól szemléltette, hogy mi módon lehet a
modern informatikát a tudás, az ismeretszer-
zés, a nevelés szolgálatába állítani. A lé-
nyeg, hogy a portál igényes, ugyanakkor át-
tekinthetõ és figyelemfelkeltõ legyen. 

Számomra az egyik legérdekesebb blokk
a Hátizsák(olás)tól a digitális könyvtárig cí-
mû elõadás volt, amely egy komoly mûhely-
munkát mutatott be Hangodi Ágnes, az Or-
szágos Széchényi Könyvtár (OSZK) és
Vraukóné Lukács Ilona, a nyíregyházi Mó-
ricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár
munkatársa jóvoltából. A könyvtáros kollé-
gák azzal, hogy segítik a kárpátaljai magyar
iskolai könyvtárak könyvellátását, képzése-
ket szerveznek nekik, információkkal látják
el õket, valóságos missziót teljesítenek.
Vraukóné Lukács Ilona rámutatott, hogy eb-
ben a nemes munkában egyszerre van jelen
a hagyományos értékek õrzése és a modern
technikával való lépéstartás.

Bibó Istvánt egy eddig kevéssé ismert ol-
daláról, könyvtárosként ismerhettük meg
Keresztesi József jóvoltából, aki könyvet írt
a nagy huszadik századi gondolkodó könyv-
tárban eltöltött éveirõl. A mû rávilágít, hogy
Bibó éppen olyan igényes volt a kissé mo-
noton könyvfeldolgozó munkában, mint a
filozófia területén, bár az 1956 utáni meg-
torlások egy idõre derékba törték a munkás-
ságát.

Az ezt követõ elõadások szintén izgal-
mas, elmélkedésre, vitára késztetõ gondola-
tokat tartalmaztak. Ezekre biztosítékok vol-
tak az érdekes témák és a jól felkészült elõ-
adók. A Digitális „bennszülöttek” és

✒✒    Földes György

Újra a Könyvtáros Klubban



„bevándorlók”… címû vitaindító elõadás
globális kulturális és szociológiai jelensé-
gekre világított rá, részletes elemzését adva
a digitális kor problémáinak és ugyanakkor
választ keresve a kihívásokra.

Cikkem elején írtam, hogy a Könyvtáros
Klub egy kis sziget a könyvfesztivál hatal-
mas tengerében. A programok sokszínûsé-
gét jól mutatta, hogy az érdeklõdõk elõadás-
ról elõadásra cserélõdtek, tehát mindenki
megtalálhatta a szívéhez és irányultságához
közel álló témát. Az értékes irodalomról és a
mindennapi alkotó munkáról való gondol-
kodás egyaránt helyet kapott a Könyvtáros
Klub falai között. Õrizzük ezt a hagyo-
mányt, tartsunk össze mi, könyvtárosok, és
jövõre újra találkozzunk! ■
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Kitüntetés

A Networkshop konferencián immár
ötödik alkalommal nyújtották át a
Hungarnet-díjat, amelyet Magyaror-
szágon élõ, kiváló teljesítményt nyúj-
tó magyar szakembernek ítél oda egy
többtagú bizottság. A kitüntetést ez-
úttal a hálózatra épülõ tartalomszol-
gáltatás területén végzett több mint
két évtizedes kiváló és úttörõ munká-
jáért a Magyar Elektronikus Könyvtár
egyik alapítója, Drótos László, az Or-
szágos Széchényi Könyvtár munka-
társa kapta.

A Föld napja alkalmából a magyar
természetvédelem legnagyobb elis-
merését, a Pro Natura Díjat kapta
meg Büki József, a Keve András 
Madártani és Természetvédelmi
Szakkönyvtár könyvtárosa a termé-
szetvédelmi kutatás támogatása, a
madárgyûrûzési adatbázis és a szak-
könyvtár fejlesztése érdekében vég-
zett munkájáért. 

Gratulálunk két kiváló 
kollégánknak!

Tárgykönyvtár

Kevin Kelly a Long Now Foundationtõl
azt veti fel, hogy a hagyományos könyv-
tárakban rendszerint vajmi kevés olyan
tudás található, amilyenre szükségünk
lehetne a civilizáció újraépítéséhez.
Ilyen tudás mondjuk az, hogy miként
kell a vasércbõl vasat csinálni. Ezért az-
tán érdemes egy speciális, még csak nem
is különösebben nagy könyvtárat létre-
hozni kimondottan erre a célra. 

Továbbgondolva, egy teljes társadal-
mi összeomlás után még csak nem is az
lenne az elsõdleges, hogy fennmaradjon
egy tízezer kötetes gyûjtemény az alap-
információkkal. Fontosabb lenne, hogy
rendelkezésünkre álljanak bizonyos
konkrét tárgyak, eszközök. Erre a célra
érdemes lenne tárgyûjteményeket vagy
ha úgy jobban tetszik: tárgykönyvtárakat
létrehozni, amelyek egyes darabjai meg-
könnyítik az újrakezdést, mivel rögtön
fel is használhatók, mások pedig meg-
könnyítik az újak elõállítását (afféle esz-
közök az eszközök készítéséhez).

(Forrás: jovokutatas.blogspot.com)
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Hosszan tartó betegség után, 2011. március
15-én, 69 éves korában elhunyt Tormássy
Csabáné, Zsuzsa, a közkönyvtári uniós pro-
jekt megálmodója és elindítója. 

Mint a Külügyminisztérium munkatársa
mélyen hitt bennünk, könyvtárosokban,
hogy rendelkezünk mindazokkal a kommu-
nikációs készségekkel, azzal a kapcsolat-
rendszerrel, amelyekkel az uniós ismereteket
széles körben eljuttathatjuk a lakossághoz. 

Zsuzsának sikerült elérnie, hogy a mi-
nisztérium 2000-tõl kezdõdõen több éven
keresztül pályázatot írt ki a könyvtáraknak
EU-s dokumentumok beszerzésére, a gyer-
mekeknek játékos ismeretterjesztõ vetélke-
dõk, a felnõtteknek rendezvények megtartá-
sára.

Ezt a projektet Zsuzsa 2004-tõl, uniós
tagállammá válásunk után is folytatta to-
vább, de ekkor már a Miniszterelnöki Hiva-
talban. 

Az éveken át tartó pályáztatásba száznál
több könyvtár kapcsolódott be és alakította
ki az EU-s különgyûjteményét, az „EU-
sarkot”.

Zsuzsa remek elõadókat szervezett az
évenkénti szakmai továbbképzésekre, ame-
lyeket minden évben nagyon vártunk. Lelke-
sedése ösztönzõen hatott ránk. Az ország kü-
lönbözõ pontjain dolgozó kollégák tapaszta-
lataiból is sokat tanultunk. Több alkalommal
megszervezte nekünk az Országház – benne
a könyvtár – megtekintését is. 

Zsuzsa a projekt gondozásával nemcsak a
könyvtárakat támogatta, de velünk, könyvtá-
rosokkal is mindig figyelmes és segítõkész
volt. Mikor már nem dolgozott tovább, hi-
ányzott, de még fel lehetett hívni és jókat le-
hetett beszélgetni vele…

Nem is tudom, megköszöntük-e neki va-
laha azt a sok önzetlen segítséget, törõdést,
bizalmat, amivel megajándékozott bennün-
ket.

Zsuzsa, mindent köszönünk!
Nyugodjál békében! ■

✒✒    Zadravecz Istvánné

Búcsú Tormássyné Zsuzsától
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2011. március 31-én az Országos Széchényi
Könyvtárban tartotta a Magyar Könyvtáro-
sok Egyesülete (MKE) könyvbemutatóval
egybekötött tisztújító küldöttgyûlését.

Az MKE 75 éves jubileumára készült, im-
pozáns kötet bemutatóját tartották az ülés
elején, amelyen az egyesület egykori, nagy-
nevû vezetõi közül is többen megjelentek.
Az A Magyar Könyvtárosok Egyesületének
története 1935–2009 címû, szó szerint és 
átvitt értelemben egyaránt sokat nyomó, 
758 oldalas kiadványról elõször a szerkesz-
tõje, Bényei Miklós beszélt, aki elsõsorban
az összeállítás hatalmas feladatát ecsetelte. 

75 év alatt valóban rengeteg esemény zajlik,
ezekrõl és az egyesület életérõl tengernyi do-
kumentum, fénykép születik, amelyek jelen-
tõs része el is tûnik a történelem viharaiban.
Nem volt tehát könnyû dolga Bényei Mik-
lósnak és a munkáját segítõ Nagy Anikónak,
valamint a képeket összegyûjtõ és szerkesztõ
Nagy Zoltánnak. Az eredmény azonban ma-
gáért beszél. Noha valóban szerencsésebb

lett volna, ha elkészülnek a mutatók is,
ahogy Bényei Miklós maga jegyezte meg,
senki sem róhatja fel nekik, hogy erre még-
sem került sor, hiszen az évforduló miatt
szûkre szabott idõ állt rendelkezésükre.

A mûvet ezt követõen Papp István, az
MKE volt fõtitkára a tõle megszokott, kissé
szarkasztikus humorral méltatta.

Mindent egybevetve az egyesület tagjai és
a kötet létrejöttében közremûködõk büszkék
lehetnek a szervezetet egészen a közelmúltig
bemutató, szép kiadványra.

A bemutató után kezdõdött tisztújításon a
küldöttek Bakos Klárát (Zrínyi Miklós Nem-
zetvédelmi Egyetem) választották meg az
egyesület elnökének, Fehér Miklóst (Orszá-
gos Széchényi Könyvtár) a fõtitkárának. El-
nökségi tag lett Barátné Hajdu Ágnes (Sze-
gedi Tudományegyetem Juhász Gyula Peda-
gógusképzõ Kar), Biczák Péter (Pest Megyei
Könyvtár), Eszenyiné Borbély Mária (Deb-
receni Egyetem Informatikai Kar), Kiss Gá-
bor (Deák Ferenc Megyei Könyvtár), Redl
Károly (Országgyûlési Könyvtár), Takáts
Béla (Verseghy Ferenc Könyvtár és Mûvelõ-
dési Intézet), Zselinszky Lászlóné (Móricz
Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár). Az
ellenõrzõ bizottság elnökének Horváth Sán-
dor Domonkost választották (Galgóczi Er-
zsébet Városi Könyvtár). ■

K ö z h í r r é  t é t e t i k
Tisztújítás az MKE-ben
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A Könyvtári Levelezõ/lap 2010. évi 4. szá-
mában Farkasné Kripner Veronika kolléga-
nõm tollából már megjelent egy cikk az Or-
szágos Mezõgazdasági Könyvtár reformkori
olvasókörérõl, illetve az elõzményekrõl.

A Széchenyi év elmúltával kicsit lazítot-
tunk a magunk szabta korlátokon, így már
újabb kori mûveket is bemutatunk. Az idei
elsõ találkozón az 1942-ben kiadott
Kertmagyarország felé címû könyvre került
sor.

A szerzõ, Somogyi Imre, Abonyban, pa-
rasztcsaládban született 1902-ben, ismere-
teit önképzéssel, tanulással sajátította el. 
A ’30-as évek közepén szellemi és tárgyi
néphagyományokat gyûjtött Györffy István
megbízásából, majd a háború után több kor-
mányzati poszton dolgozott. A Corvinus
Egyetem Budai Campusán levõ – az õ nevét
viselõ – kollégium elõtt megtalálhatjuk a
szobrát is.

Gondolatait egy új magyar gazdasági
életrõl a Kertmagyarország felé címû
könyvben írta le, többek között gazdasági
hagyományokról, az új gazdasági forma tár-
sadalmi feltételeirõl és a megvalósítás tech-
nikai módszerereirõl. Somogyi Imre
Kertmagyarország elképzelése a minõségi

földmûvelés magyarországi megteremtését
sürgette, amelyet a szegényparasztok szá-
mára a társadalmi felemelkedés útjának
gondolt. 

A könyv elején rámutat az élõhelyek
adottságaira és kiemeli azok fontosságát:
minden földben annak a földnek és annak az
éghajlatnak a legjobban megfelelõ vetemé-
nyeket termeljünk. Az ott élõ állatokat táj-
fajtáknak nevezte. Ezért kiállt a már-már 
feledésbe merülõ magyar állat- és növény-
fajták mellett. A könyvben bemutatja a szür-
ke marhát, a racka juhot, a parlagi tyúkot, a
szalontai, a bakonyi, a mocsári disznót, va-
lamint a magyar parasztlovat és a komon-
dort. A jövõ Magyarországát csak úgy tud-
juk felépíteni, ha alaposan ismerjük annak
népét, állat- és növényvilágát, és ezek lehe-
tõségeit.

A kertgazdálkodás fontos eleme az öntö-
zés. Ennek kapcsán a mocsarak lecsapolásá-
nak, a folyók szabályozásainak veszélyeire
is felhívta a figyelmet. Nem kellenek a víz-
esések. Nem kellenek óriási költséggel meg-
épített gátak és turbinák. Folyóink és patak-
jaink vizeinek ésszerû kihasználásával, ke-
vés költséggel talán helyre hozhatjuk azt a
hibát, amit az óriási költséggel végrehajtott
egyoldalú vízelvonó csatornázással elkövet-
tünk.  

Nemcsak magunknak, termelõknek ha-
szon az, ha legalább hat héttel meg tudjuk
hosszabbítani kerti veteményünk eladását,
fogyasztását. De nemzetgazdasági és nép-
élettani szempontból is óriási jelentõségû,
ha egy ország fogyasztóközönsége hat hétig
nem kénytelen a télire tárolt készlethez nyúl-
ni; s tavasszal pedig elõbb juthat élelmiszer-
hez. A kertgazdaság termés-idõszakának a
kora tavaszra és késõ õszre történõ meg-
hosszabbítására (védekezés a késõ tavaszi és
kora õszi fagyok ellen) fatámokon álló, nád-
ból, gyékénybõl, zsúpból, faállványon szõ-
hetõ takarót, hasurát javasol.

A hasura török eredetû szó, ott is takarót
jelent. Tehát ezt sem a ’mûvelt’ nyugat adta
nekünk. A mûvelt nyugaton még csak akkor

✒✒    Benczekovits Beatrix

Elmúlt a Széchenyi év, de az olvasókör folytatódik

Somogyi Imre szobra,
Somogyi Árpád 1978-ban

készült alkotása, 
amely a Budapesti
Corvinus Egyetem 

Szüret utcai kollégiuma
elott áll



kezdtek tervszerûen földet mûvelni, amikor a
mi õseink már kertjeikben veteményeztek.

Az általa preferált gazdasági életforma 
a környezetbarát, ökológiai termesztés elsa-
játítására és begyakorlására népfõiskolát,
határbírói intézményt javasolt. Ezekben az
iskolákban az általános tudás mellett csak a
helyi népismereteket, néphagyományt, nép-
szokást, népdalt stb. és csak a helyi éghajla-
ti és talajviszonyoknak legjobban megfelelõ
gazdasági ismereteket tanítanák. Az iskolák
rendelkeznének a körzetükhöz tartozó föl-
dekbõl egy-egy darabbal, így gyakorlati ta-
pasztalatokat lehetne szerezni arról, mi az,
ami annak a földnek és éghajlatnak a legjob-
ban megfelel.

Minden kultúrnemzet társadalmi beren-
dezkedésének az alapja a néphagyomány, a
nép szellemi és tárgyi kincseinek az össze-
gyûjtése, azok megbecsülése és tovább épí-
tése az európai közösségi kultúra hozzáadá-
sával. […] Lássuk be csak azok a nemzetek
tudnak maradandót alkotni, akik az õsi kul-
túrájukat építik tovább.

A könyvet Antal Attila kollégám mutatta
be, a cikke megjelenik az Agrárkönyvtári
Hírvilág 2011. 1. számában, amely az
OMgK honlapján olvasható (http://
www.omgk.hu/pages/ah.htm). 

Somogyi Imre könyve ismét kapható a
Püski Kiadó könyvesboltjában (Budapest I.,
Krisztina krt. 26.).

A márciusi olvasóköri összejövetelen az
1822-ben kiadott – Köz hasznú száz eszten-
dõre szólló kalendáriom, melly 1821-dik
esztendõtõl fogva 1921-dik esztendeig, az
esztendõnként esendõ Innepeken, Kántor
Böjtökön, Hold járásain, és Napfogyatkozá-
sain – Az idõ jövendõ járását és következen-
dõ változásait elõre meghatározni tanító
észrevételeken és a’ gazdák ugyan ezt tzélzó
reguláján kívül; egy igen hasznos gazda-
ságbeli kalendáriomot, az az a’ mezei mun-
káknak, a’ Hónapok rendi szerént való fel-
jegyzéseit, és több szükségeseket is foglal
magában – kissé hosszú címû mû kerül terí-
tékre. A könyvet Pesten, Eggenberger Jó’sef
Könyváros adta ki, ez volt a Harmadik egé-
szen megjobbított ’s megbõvített Kiadás
(http://www.omgk.hu/Digitarchiv/konyvek/
d484/d484.pdf). 

Az elsõ kalendáriumok megjelenése a
XV–XVI. század fordulójára tehetõ. Ezek
teljes évre szóló naptárak voltak, és évrõl
évre számos információval bõvültek, elsõ-
sorban a mindennapi élethez kapcsolódó
hasznos tanácsokkal, de tartalmazták a szen-
tek felsorolását, az egyházi ünnepeket, vala-
mint asztrológiai jellegû jóslások is helyet
kaptak bennük. A XVIII. században kezdett
nõni a szórakoztató irodalmi jellegû tarta-
lom aránya. A XVIII. századra tehetõ a tar-
talom differenciálódása, míg korábban leg-
feljebb a kötés volt igényesebb vagy éppen
egyszerûbb, a tartalom módosulásával már a
mûvelt rétegek számára kívántak egy hozzá-
juk közelebb álló kiadványt összeállítani. 
A kalendáriumnak – a naptárfunkción túli –
mûveltetõ és szórakoztató szerepe nem egy-
szerûen különvált, hanem arányaiban, minõ-
ségében módosult. A XIX. századra alakult
ki az új típusú kalendárium, amely már egy-
értelmûen a polgárosultabb rétegnek szólt.
1850 körül már mintegy félmillió példány
kelt el évente a kalendáriumokból. Ekkorra
már számos naptártípus létezett, az egysze-
rûtõl kezdve a tréfáson át a hölgyeknek szó-
ló kiadványokig. Ebben az idõben már 
hagyományos kommunikációs eszközként
viselkedett, amely a polgárosodás idõszaká-
nak megnövekedett információigényét volt
hivatott kielégíteni.

Most pedig térjünk vissza a mi kalendá-
riumunkhoz, amely kifejezetten a mezei
munkákban szorgoskodókhoz kíván szólni.
A kalendárium három részekre oszlik, az 
1-sõ a’ száz esztendõs közönséges Kalen-
dáriomot, az az ollyan tárgyakat foglal ma-
gában, mellyek az esztendõs Kalendário-
mokban szoktak elõfordulni; a’ 2-ik az idõ 
változásokról való tanításokat, a’ Tsillagok
mesés természetekhez alkalmaztatott szaka-
szok szerént; a’ 3-ik a’ Mezei Kalendá-
riomot; ’s ez egyenesen Hazánk földjére ’s
gazdálkodásunk módjához alkalmaztatott.

Az elsõ rész tartalmazza Az esztendõn-
ként elõforduló fõbb Innepeket, illetve a
Kántor Böjtöket 1821–1921 között. Mi is az
kántorböjt? A negyedévi böjti napok. Az el-
nevezés a latin quattuor (négy) szó torzítá-
sából származik. Eredete a kereszténység 
elsõ századaiba nyúlik vissza, amikor a ke-

Könyvtári Levelezõ/ lap • 2011. május 13



resztények a hét két
napját, szerdát és pén-
teket Krisztus szenve-
désének emlékére
böjttel ülték meg. A
kántorböjtök idejét II.
Orbán pápa 1095-ben
állapította meg. A
kántorböjtök példájá-
ra a nép körében gya-
korlattá vált, hogy az
esztendõ minden heté-
nek szerdáján, péntek-
jén és szombatján böj-
töt tartottak. Ez a heti
háromnapos böjt a
századforduló táján a
római katolikus fal-
vakban még általános

volt, de csak a hústól, a húsételtõl való tar-
tózkodást jelentette. Ez a magyarázata an-
nak, hogy parasztságunk étrendjében ezeken
a napokon csak a levesek és a tésztafélék
kaptak helyet.

A táblázatoknak még nincs vége, követ-
kezik A’ Hóld járását Mutató Tábla, majd
következik A’ nálunk látható Nap, és
Hóldfogyatkozásait Mutató Tábla. 

A második részt szintén táblázat vezeti
be, ebbõl megtudhatjuk, hogy az egyes esz-
tendõket mely planéták, azaz Bújdosó-
tsillagok kormányozzák, majd sorra veszi a
bolygókat (Saturnus, Jupiter, Márs, Nap,
Vénus, Mercurius, Hóld). Azután A’ Termé-
keny, ’s terméketlen esztendõnek megesmér-
tetõ jeleinek, illetve a Gazdák régulájának
havonkénti leírásával folytatódik. (Bol-
dogasszonyhava, Böjtelõhava, Böjtmás-
hava, Szentgyörgyhava, Pünkösthava,
Szentivánhava, Szentjakabhava, Kisasz-
szonyhava, Szentmihályhava, Mindszentha-
va, Szentandráshava és Karátsonhava).

Ezután az idõjárással kapcsolatos köz-
hasznú dolgokra próbál tanítani, 40 pontban
sorolja fel az ide vonatkozó hiedelmeket,
lássunk innen is egy aranyos példát. 28-szor.
Ha a szárnyas egerek, ’s muslitzák estve fe-
lé nagyon repdesnek, a’ békák vartyognak,
következõ nap tiszta idõt várhatunk.

Foglalkozik az Esztendõnek külömbözõ
számlálásával. A Frantzia Nemzeten kivûl,

minden Keresztyének a’ Kristus születésitõl
számlálják az új esztendõt. A francia forra-
dalom alatt új idõszámítást vezettek be,
eszerint egy esztendõt 12 hónapokra osztot-
tak, minden hónapra 30 napot számláltak;
egy hét 10 napokból állott, és így egy hónap-
ban 3 hét olvastatott, mellyet Dekásnak,
vagy tizesnek neveztek. A’ nap kezdete, egyik
déltõl a’ másikig tartott, minden napot 
10 órára osztottak, minden órában két annyi
idõ foglaltatott mint minálunk; úgy hogy a’
mi számlálásunk szerént reggel négy órakor
ottan 2 óra vólt, 5 óra pedig délben esett.

A’ Görögök is a’ Kristus születésitõl
számlálják az új esztendõt, de máig is a’
Juliánus Kalendáriomát tartván mind új
esztendejek, mind Húsvétjok hátrább esik,
mint a miénk.

A Zsidók a’ világ teremtésitõl fogva
számlálják az esztendõket; a’ mint azt a’ Zsi-
dó Bibliából kinyomozták; ámbár az új tu-
dósok fellyebb kezdik a’ világ teremtésit
számlálni; ’s azzal tartják: hogy ez elõtt
5802. esztendõkkel teremtetett.

A Törökök az 622-dik esztendõnek Junius
16-ik napján esett Muhamed futásától 
kezdik az új esztendõt. Egy esztendõ nálok
354 nap.

Végül a kínaiakat is megemlíti, õk 12 esz-
tendõket magában foglaló idõszakaszokban
számlálnak, minden esztendõnek külön neve
van, az elsõ esztendõt Egérnek, 2-kat Ökör,
3-kat Tigris, 4-ket Nyúl, 5-ket Sárkány, 6-kat
Kigyó, 7-ket Ló, 8-kat Juh, 9-ket Majom, 
10-ket Tyúk, 11-ket Kutya, 12-ket Disznónak
nevezik. Az új esztendõ e’ szerént nálok
Januárius vége felé kezdõdik.

A Harmadik Rész. Közönséges Gazda-
ságbeli Kalendáriom, vagy is: a’Mezei Gaz-
daságban elõfordúló munkáknak, a’ Hóna-
pok rendje szerént való rövid elõadása.
Hasznos tanácsokat olvashatunk itt A’ Méh
tartásról, valamint Némely közönségesen el-
esmért szerek a’ Marhák betegségeik ellen
témában. A könyv a Hasznos értekezések
minden rendû emberek egésségek, betegsé-
gek, ’s a’ halálra nézve címû Béfejezéssel
zárul.

Az utolsó lapon, a tartalomjegyzék, azaz
a Foglalat után a kiadó új könyveire hívja fel
a figyelmet. ■
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A száz esztendõre 
szólló kalendáriom 

címlapja
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Amikor még kicsi a macska, néha már akkor
is nagyot tud karmolni. Hát még a kicsi
oroszlán! Ahogyan a kölyökkorban lévõ 
apró ragadozók sejtetni engedik a késõbbi
tiszteletre méltó, remek példányát a termé-
szetnek, úgy lehet felfedezni a kezdõ, még
tétován lépõ, de már az úton elindulni kívánó
fiatalokban a leendõ kiváló elõadók adottsá-
gait. Ilyenkor mondjuk: már megmutatkoz-
nak oroszlánkarmai, vagyis fel-felcsillant
valamit a késõbbi tehetségébõl. 

A tatai Móricz Zsigmond Városi Könyv-
tár szavalóversenyeket rendezett az elmúlt
években, és mindegyiken feltûntek tehetsé-
ges, jó adottságú fiatalok. 

Kár volna õket elengedni és csak a verse-
nyeken találkozni velük. Mi történne, ha ren-
dezvényeket biztosítanánk nekik, ahol be-
mutatkozhatnának? – gondoltuk.

A gondolatot tett követte, s elkezdõdött az
ötlet kibontása. A szavalóversenyeken díja-
zottakkal négy mûsorblokkot sikerült ösz-
szeállítani, s ezek mindegyike más-más han-

gulatú, más közönséghez szóló mûsor lett.
Minden csoport egy-egy tatai iskola tanulói-
ból tevõdik össze. Arra gondoltunk, ne min-
dig csak a helyi közönség részesüljön a mû-
sorokból. Sok környezõ kistelepülés van 
nehéz helyzetben, nem jutnak el hozzájuk
rendezvények, irodalmi mûsorok. Pedig fõ-
leg az ott élõ diákokat, a formálható, szépre,
jóra nevelhetõ fiatalokat kellene követendõ
példával ellátni, hátha kedvet kapnak õk is az
irodalom aktív mûveléséhez, akár az íráshoz,
akár az elõadáshoz. Mellettük ott vannak
azok az idõsebbek, akik a községük határát
már nem lépik át, nem utaznak más telepü-
lésre azért, hogy egy-egy elõadást megte-
kintsenek. Nekik szintén nagy élményt je-
lenthetne a fiatalok (az unokáikkal egykorú-
ak) elõadásában hallani az értékes mûveket.

Mivel a mûsorok eltérõ stílusúak, egy-egy
településre többször is el tudunk látogatni,
alkalmanként más és más közönséget meg-
célozva. Így lehet például a kisiskolásoknak
mûsort ajánlani, vagy a nyugdíjas klubok-
nak, vagy éppen a fiatal, középiskolás kor-

osztálynak. S mivel a fellépõ gyerekek jó-
részt tataiak, szeretnénk azt is bevezetni,
hogy a felkeresett község legjobb vers- vagy
prózamondója szintén bekapcsolódjon a ren-
dezvénybe, õ is fellépjen a mûsor keretében
a vendégekkel együtt.

A versek között hangulatos zeneszámok
is elhangzanak, szintén diákok, mégpedig a
Menner Bernát Zeneiskola növendékeinek
elõadásában.

Ma már a rendezvénysorozat felénél tar-
tunk, könyvtárunk dolgozója, Petrozsényi 

✒✒    Pribojszky Mátyásné

Félidejéhez érkezett az Oroszlánkarom programsorozata



Eszter (aki nemcsak könyvtáros, hanem szí-
nész is) állította össze a mûsorokat és készí-
tette fel a gyerekeket. Örömmel tölt el ben-
nünket, hogy a kistérségi könyvtárakba járó
közönség és a könyvtárosok egyaránt szere-
tettel és lelkesen fogadták a mûsorokat, s
akárhol jártunk, a nézõk már jelezték: nagy
kíváncsisággal várják a következõ csoportot
is. Az általános iskolások mûsoraiban elõfor-
dulnak kötelezõként tanult versek József At-
tilától, Petõfi Sándortól vagy Zelk Zoltántól,
de helyet kaptak a mûsorban a gyerekek által
választott, iskolában nem tanított szerzõk is,
mint például Nógrádi Gábor vagy Roald
Dahl. A középiskolásoknál Tóth Árpád, Eöt-
vös József, Ábrányi Emil, Heltai Jenõ mellett
Weöres Sándor és Varró Dániel is „megszó-
lal”, a másik gimnazista csapat pedig kizáró-
lag Wass Albert mûveibõl szerkesztett mû-
sorral járja a vidéket. Az elõadók a Vaszary
János Általános Iskola, a Kõkúti Általános
Iskola és annak Fazekas Utcai Tagintézmé-
nye, az Eötvös József Gimnázium és a Tatai
Református Gimnázium növendékei. Dicsé-
ret illeti õket szép teljesítményükért! ■
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Ismerkedés a könyvtárral – játékosan

A tatai Móricz Zsigmond Városi Könyvtár
ismét színesítette programkínálatát: 2011 ta-
vaszától könyvtárhasználati vetélkedõket
szervez 5–10. osztályos tanulóknak. Kiscso-
portos vetélkedõink célja az ismeretbõvítés,
s emellett az önálló ismeretszerzésre való
nevelés is. A foglalkozásokat az osztályokat
kísérõ pedagógusokkal egyeztetve tartjuk. 

Egy-egy vetélkedõ általában egy-másfél
órát vesz igénybe. Alkalmanként egy osz-
tályt várunk, akikbõl két csapatot alkotunk.
A gyõztes csapat igényes, szórakoztató tár-
sas- vagy stratégiai játékot kap ajándékba. 

Az 5–6. osztály foglalkozásait Goldschmidt
Éva gyermekkönyvtáros tartja, a 7–10. osz-
tályosokét pedig Dományi Zsuzsa könyvtá-
ros. A kisebbeket olyan társasjátékokkal 
jutalmazzuk, amelyek a logikai készséget
fejlesztik, a kreatív gondolkodást serkentik,
pl. Activity, Beugró, Let’s party. A nagyob-
baknak olyan középkori stratégiai, gazdasá-
gi, kommunikációs társasjátékkal kedves-
kedünk, mint a Carcassonne, Alhambra, 
Lovagkor, vagy az asszociációs készséget
fejlesztõ Dixit nevû játék. 

A rendezvénysorozat elsõ állomásán,
február elején, a Vaszary Általános Iskola 
6. osztályos tanulói adtak számot könyvtár-
ismeretükrõl, s csakhamar csatlakozott a
Szomódi Általános Iskola felsõ tagozata is 
a kezdeményezéshez. Márciusban a Diákott-
hon, valamint a Jávorka Sándor Szakközép-
iskola kilencedikesei, tízedikesei látogattak 
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el hozzánk. A programon végigkalauzoltuk
a gyerekeket a felnõtt- és a gyerekkönyvtá-
ron, elmondtuk, mit hol találnak, mi segíti
tájékozódásukat. Témánk volt a betûrendbe
sorolás, a könyv felépítése, elemei. A kézi-
könyvtárban konkrét példákon keresztül
mutattuk be szócikkek keresését lexikonban,
illetve szótárban. Külön kis tájékoztatót tar-
tottunk könyvtárunk folyóiratairól, hiszen a
140-féle szaklap között nem könnyû el-
igazodni. Szó volt még a katalógusfiók
használatáról, a benne való keresésrõl is. 
A raktározási táblázat segítségével a gyere-
kek megkeresték, milyen Cutter- és ETO-
számot kapnának, ha könyvet írnának vala-
milyen témakörben. 

A játék során elhangzottak még villám-
kérdések, volt kakukktojás játék, valamint
konkrét könyveket kellett a tanultak alapján
visszasorolni a polcra. A vetélkedõ elnyerte
a tanulók tetszését, a játék végén többen
ígérték, hogy beiratkoznak, és olvasóként is
visszatérnek a könyvtárba. Tapasztalatból
mondhatjuk: valóban visszatérnek! ■

Oroszlánkarom a hegyek
karéjában

✒✒    Petrozsényi Eszter

Nagy hegyek között, Tardoson, gyönyörû kör-
nyezetben, szépen felújított mûvelõdési ház-
ban léphettek fel a Tatai Református Gimná-
zium tanulói Wass Albert és Márai Sándor
mûveibõl összeállított mûsorukkal.

2011. április 12-én délután sokan eljöttek
a helyi lakosok közül az elõadásra, és a diá-
kok, ettõl fellelkesülve, nagy átéléssel, szépen
megformálva mondták a verseket, prózákat.
Zenét is hallgattunk az egyes mûsorrészek kö-
zött, Pozsgay Zsófi érett, mûvészi fuvolajáté-
kában gyönyörködhettünk. A kezdõ versek a
különbözõségrõl, a másságról, a kiválasztott
sors nehézségérõl szóltak, a közbeékelt pró-
zák a próbatételek vállalásának szükségessé-
gérõl, a hit megtartó erejérõl beszéltek. Ké-
sõbb a hazától távol élõ költõk a bujdosás fáj-
dalmát, a soha nem szûnõ honvágyat, a haza,
a szülõföld örökké fájó hiányát énekelték
meg, s a végén a hitet az élet jobbrafordulásá-
ban, a vállalt úton való következetes, töretlen
haladás fontosságát s a nyelv megtartó erejét
hangsúlyozták az írások. Rajj Rékát már sok-
szor hallottuk nagyon szépen verset mondani,
de most könnyeket csalt a nézõk szemébe!
Pozsgay Zsófi nemkülönben, s muzsikája
egyre elmélyültebbé válik: nagy öröm õt hal-
lani. Sulyok Viktória csengõ, tiszta hangjával
szinte áttetszõvé, könnyen érthetõvé varázsol-
ja a bonyolult gondolatokat, s Gerencsér 
Dániel õszinte, kamaszos hévvel, vállalással
adta elõ az õ számára kijelölt verseket, próza-
részleteket. Külön öröm és meglepetés volt az
elõadóknak, hogy Tardoson helyi rádió is mû-
ködik, s a mûsorból majd részleteket játsza-
nak le mindazoknak, akik nem lehettek ott az
elõadáson.

A nézõk nagy tapssal hálálták meg a szín-
vonalas elõadást, a vendéglátóink pedig egy
kis falatoznivalóval kedveskedtek a fiatalok-
nak, akik a szép teljesítmény utáni jólesõ fá-
radtsággal utaztak haza ebbõl a szép kis hegyi
faluból. ■

✒✒    Dományi Zsuzsa
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Messzirõl, a Tisza partjáról érkezett vendé-
get, Buda Ferencet, köszönthettünk a Mó-
ricz Zsigmond Városi Könyvtárban a Köny-
ves szerda újabb rendezvényén, április 6-án.
Amilyen messzirõl érkezett, olyan közel ke-
rült a nézõk szívéhez, érzelmeihez.

A mûsor egy verssel kezdõdött, Rigó 
Balázs elõadásában. A fiatal elõadó olyan
hévvel és átéléssel mondta a verset, hogy a
költõ szemébe is könnyeket csalt az ihletett
tolmácsolás.

A továbbiakban a gyermekkorról, a pá-
lyakezdés szépségeirõl, nehézségeirõl esett
szó, közben a vendég egy-egy vers felolva-
sásával fûszerezte a beszélgetést, majd az
élet személyesebb történéseirõl, a családról
és a barátok fontos, példaadó szerepérõl
esett szó. A közben felidézett versek egyre
jobban elénk tárták szerzõjük emberi tartá-
sát, az utódokat féltõ gondolatait és mélysé-
ges emberszeretetét. Nagy tudású, igen mû-
velt költõt, igényes alkotót hallgathattunk. 
A feltett kérdések nyomán kibontakozó pá-
lyakép jellemzõen XX. századi és jellegze-
tesen magyar. Az ‘56-os forradalom utáni
megtorlás (börtön) csak érettebbé, megfon-
toltabbá tette gondolkodását. A fizikai mun-
kában töltött évek nemcsak a testet, de a lel-
ket is erõsebbé formálták. Tanított is, s
azokra az évekre is szeretettel emlékszik. 
A Holnap Kiadóban végzett munkáját most,

a nyugdíjas éveiben sem adta fel, és szívesen
jár író-olvasó-találkozókra az ország min-
den részébe. Sokszor vesz részt szavalóver-
senyeken, mint zsûritag. A kapott kitünteté-
seket, díjakat örömmel nyugtázta mindig, de
nem szédült meg ezektõl, ugyanolyan egy-
szerû, szerény maradt, mint volt indulása-
kor, és nem fukarkodik a pályakezdõk támo-
gatásával sem. Mikor a közönségbõl az a
kérdés érkezett: „a fiatal nemzedéknek mit
üzen”, szinte könnybe lábadt szemmel
mondta: „féltem õket, és ha tehetem, segí-
tek, amennyit bírok”. A vallásosságról, Is-
tenhez fûzõdõ kapcsolatáról szóló kérdésre
két vers felolvasásával válaszolt. Az ekkor
elhangzott sorok mély megrendülést váltot-
tak ki a közönségbõl, s ennél szebb szavakat
keresve sem lehetett volna találni az est mél-
tó befejezéséhez. ■

✒✒    Petrozsényi Eszter

Könyves szerda Buda Ferenccel

Buda Ferenc
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A pályázati konstrukció teljes címe
„Tudásdepó-Expressz” – a könyvtári hálózat
nem formális és informális képzési szerepé-
nek erõsítése az élethosszig tartó tanulás 
érdekében. A Semmelweis Tudáshálózat
projekt olyan, a helyi képzési és tanulási
szükségleteken alapuló komplex szolgál-
tatásfejlesztés, melynek átfogó célja, hogy 
a Semmelweis Egyetem Központi Könyvtá-
ra kiemelkedõ hatásfokkal szolgálja a minõ-
ségi orvosképzést. A projekt három fõ eleme
egy új könyvtári portál kiépítése, a pályázat-
hoz kapcsolódó rendezvények és a könyvál-
lomány egy részének elektronikus feldolgo-
zása.

A Semmelweis Egyetem könyvtárainak
alapfeladata, hogy az egyetemen folyó okta-
tást, kutatást és gyógyítást szolgálják, ellát-
va az egyetem polgárait és valamennyi szak-
embert megfelelõ mennyiségû és minõségû
szakirodalommal. Ezen feladat hatékony és
korszerû ellátásához szükséges a kari
könyvtárak és a központi könyvtár eddig fel-
dolgozatlan könyvállomány-részének elekt-
ronikus feldolgozása, ami a jelen projekt
egyik célkitûzése. 

Az egyetemi könyvtárhálózat integráció-
jának fejlesztését, a könyvtárhasználat meg-
könnyítését, valamint az olvasói kör bõvíté-
sét szolgálja majd a készülõ négynyelvû
(magyar, angol, francia, német) interaktív
portál, amely a Semmelweis Egyetem teljes
könyvtári hálózatát összefogja, emellett le-
hetõséget biztosít az egyes könyvtárak egye-
di tartalmainak megjelenítésére. A portálon
keresztül e-tájékoztatással bõvítjük a szol-
gáltatásainkat, és különbözõ kulturális és
közhasznú tartalmakat is megjeleníthetünk.
„E-könyvtár” szolgáltatásunk célcsoportjá-
nak kibõvítése az oktatókon túl az egyetem
hátrányos helyzetû vagy segítségre szoruló
hallgatói számára szintén a könyvtárhaszná-
lat megkönnyítését szolgálja. A projekt ke-
retében kialakítjuk a Semmelweis-tudástár
felületet, ahová a hallgatók, valamint az 

egyetem oktatói és könyvtárai tölthetnek fel
órai jegyzeteket, illetve a tanuláshoz szüksé-
ges segédanyagokat.

Új olvasói rétegek megnyerése érdeké-
ben az egyetem könyvtárait bemutató és
népszerûsítõ látogatásokat, szerzõi esteket
szervezünk általános és középiskolás tanu-
lókat is bevonva. A nem formális tanulási
formák, az olvasáskultúra, illetve a tudomá-
nyos életpálya népszerûsítése érdekében új
olvasói rétegek bevonását célzó programo-
kat szervezünk, részben az egyetem Egész-
ségtudományi Karával és a Testnevelési és
Sporttudományi Karral kapcsolatban álló is-
kolák tanulói részére.

A harmadik fõ megvalósítandó feladat
keretében az egyetem utolsó öt évének
könyvbeszerzéseit az integrált könyvtári
rendszerben történõ feldolgozásunkkal tesz-
szük kereshetõvé, valamint a kari könyvtá-
rak és a központi könyvtár feldolgozatlan
könyvállomány-részeinek elektronikus fel-
dolgozását is folytatjuk. Így minden felhasz-
nálónk számára megkönnyítjük a meglévõ
állományunkban való keresést és az ahhoz
való hozzáférést. 

Ezek mellett a Semmelweis Egyetem
könyvtárait összegyûjtõ kiadvány megjelen-
tetését is tervezzük, ami a könyvtári rend-

✒✒    Orosz Noémi–Vasas Lívia

Semmelweis Tudáshálózat – a Semmelweis Egyetem Központi
Könyvtárának projektje a Társadalmi Megújulás Operatív Programban

Az informatikai 
oktatások iránt mindig
nagy az érdeklõdés



szer egészének bemutatását és az egyes
könyvtárakkal kapcsolatos ismeretterjesz-
tést szolgálja. Munkatársaink könyvtárszak-
mai akkreditált továbbképzéseken, valamint
idegen nyelvi tanfolyamon vesznek részt,
ami a projektben megvalósuló tevékenysé-
gekkel kapcsolatos szaktudás, illetve a szük-
séges nyelvtudás fejlesztését szolgálja. 
A központi könyvtár és a kari könyvtárak
könyvtárhasználatra irányuló digitális és in-
formációkeresési készségeket fejlesztõ
programokat szerveznek, ezek részben a
könyvtárhasználókat képzõ oktatások, rész-
ben pedig az orvosi könyvtárosok tovább-
képzését szolgáló tréningek, workshopok. 

A projekt megvalósításának idõtartama
12 hónap. A pályázat teljes idõtartama alatt
a könyvtár 50 rendezvény megrendezését
vállalta, az elsõ félévben 33 alkalommal ke-
rült sor ilyen rendezvényre.

A projekt egyik legfontosabb célkitûzése
a lehetõ legszélesebb nyilvánosság felé való
nyitás, a könyvtár alapfeladatán túl, vagyis
az oktatói, kutatói munka támogatásán kívül
olvasóinkat, látogatóinkat minél színesebb
programokon is fogadni. Továbbá fontos,
hogy olyan potenciális olvasóréteget is el-
érjünk, amelyik korábban nem ismerte
könyvtárunkat. Így igyekeztünk olyan prog-
ramsorozatot összeállítani, ahol mind a
szakmabeliek, mind az érdeklõdõk, olvasó-
ink megtalálják a számukra érdekesnek tar-
tott témákat. 2010 szeptembere óta tehát a
Testnevelési és Sporttudományi Kar, vala-

mint az Egészségtudományi Kar könyvtára-
ival együttmûködve számos témában tartot-
tunk rendezvényeket.

A projekt nyitórendezvényére az Egyete-
mi Könyvtárigazgatók Kollégiuma, a Sem-
melweis Egyetem Központi Könyvtára, 
valamint a Magyar Orvosi Könyvtárak 
Szövetsége által rendezett, Informatio
Scientifica – Informatio Medicata címû
nemzetközi konferencián és szakmai kiállí-
táson került sor Budapesten, a Balassi Bálint
Intézetben. 2010-ben már a hetedik alka-
lommal szerveztük meg a konferenciát, ami
mostanra igen rangos hazai alkalmává vált a
tudományos életnek. A háromnapos rendez-
vény alapvetõ célja az, hogy lehetõséget biz-
tosítson a felsõoktatásban dolgozó egyetemi
könyvtárosoknak, kutatómunkát végzõknek
a könyvtári, kutatói kérdések megvitatására,
különbözõ innovációk megismerésére és
szakmai tapasztalatcserére. A konferencia
egyben hazai és külföldi kiállítóknak is be-
mutatkozási lehetõséget ad, tartalomszolgál-
tatók és könyvkiadók képviselik magukat.
Továbbá a szakma, az egészségügy legkivá-
lóbb képviselõit hívjuk elõadónak, ezzel is
emelve a konferencia színvonalát. A rendez-
vény hasznosságát háromszáznál is több elé-
gedett látogató visszajelzéseiben mérjük.
Minden évben másik téma köré gyûjtjük az
elõadásokat, tavaly a gazdaságosság és haté-
konyság szempontjait, eszközeit tárgyaltuk,
idén a hazai és nemzetközi konzorciumok,
együttmûködési lehetõségek lesznek elõtér-
ben, és igazán színvonalas, hasznos elõadá-
sokat hallgathatnak majd az érdeklõdõk. 
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Tudományos elõadás 
az Informatio Scientifica –

Informatio Medicata 
konferencián
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Szeptemberben a Kutatók éjszakája al-
kalmával a központi könyvtár is nyitva állt
az érdeklõdõk számára. Egy alkalommal
vendégül láttuk a Semmelweis Egyetem Ba-
ráti Körét is. Novemberben az egyetem taná-
rai által összeállított tankönyv bemutatását
rendeztük meg. 

December 9-én az egyetem központi
könyvtárában nagyszabású adományozó 
ünnepségre került sor, amelyen a mintegy
másfél éven keresztül az egyetem professzo-
raitól, tanáraitól gyûjtögetett, értékes aján-
dékok voltak a fõszereplõk, amelyek mos-
tanra végleges helyükre kerültek a könyvtár
falain belül. Az adományok között vannak
régi orvosi mûszerek, diplomák, plakettek,
bútorok. Az ünnepség kiemelt vendége volt
Réthelyi Miklós miniszter és felesége,
Szentágothai Klára, valamint Tulassay Tiva-
dar rektor, a meghívott vendégek körében
voltak az adományozók és az egyetem to-
vábbi nagyra becsült vezetõi. Az egyetem
rektora adományozó oklevelet adott át a
központi könyvtár részére eljuttatott érté-
kes adományokért érzett hálája jeléül. 
Az ünnepség másik kiemelt pontja volt a
Szentágothai János anatómus professzorról
elnevezett emlékszoba, olvasóterem, amely-
ben elhelyezték Szentágothai professzor

személyes emléktárgyait is. A megjelent
vendégek végül megtekinthették az emlék-
tárgyakat.

A projekt rendezvényeinek nagyobb ré-
szében a könyvtár által kínált adatbázisok,
termékek használatára irányuló képzéseket
tartottunk könyvtári kollégák, hallgatók,
doktoranduszok, oktatók számára. Több al-
kalommal vendégül láttuk még más felsõok-
tatási intézmények könyvtáros kollégáit
szolgáltatásaink bemutatása, közös tapaszta-
latcsere céljából. 

Az egyetem Egészségtudományi Fõisko-
lai Kara több alkalommal látott vendégül
középiskolás osztályokat novemberben,
akik felsõoktatási felvételük elõtt állva
számba vehették a kar és könyvtára által kí-
nált szolgáltatásokat, lehetõségeket. 

A Testnevelési és Sporttudományi Karon
a pályázat keretében ún. Testtudat-mûhely
alkalmával várták az érdeklõdõket, valamint
kiállításmegnyitót és könyvbemutatót is tar-
tottak. 

2011 márciusában a könyvtár új szemlé-
letû elõadás-sorozattal készült, a célközön-
séget kibõvítve, a teljes nyilvánosságra. 
A könyvtár dolgozói és a meghívott elõadók
érdekes elõadásokon tárják a vendégek elé
szakterületüket, szaktudásukat. Ezen elõ-
adások között továbbra is vannak az adat-
bázisok bemutatását szolgáló alkalmak, 
valamint a 24 órás könyvtári mûködést, a
modern könyvtár állománybeszerzését, az
összetett webes keresések helyes mikéntjét
bemutató elõadások, irodai informatikai ok-
tatások. Április-május hónapokban folytató-
dik a sorozat, többek között elõadás az
impakt faktorról és más tudománymetriai
mutatókról, a könyvtár muzeális könyveit
helyreállító restaurátor mutatja be munkáját,
a könyvtárosok bõvebb ismereteket szerez-
hetnek a közbeszerzési eljárás legfontosabb
paragrafusairól, és nagyon érdekes elõadást
tartunk a publikációs etika, könyvtári etika
legaktuálisabb kérdéseirõl. 

További változatos programsorozat ké-
szítése a célunk egészen a pályázat végéig
és természetesen utána is, melyre minden
érdeklõdõt szeretettel várunk. Az aktuális
programkínálat megtalálható a könyvtár
honlapján, a www.lib.sote.hu címen. ■
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Tulassay Tivadar és 
Szentágothai Klára 
az Adományozó Ünnepségen
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Nyolcvan éve, 1931. április 21-én nyitotta
meg kapuját mai helyén a Fõvárosi Könyvtár
(ma: Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár) Köz-
ponti Könyvtára. Az épület azóta alaposan
kibõvült, de történeti magja a korabeli pom-
pájával fogadja évi közel egymillió látogató-
ját.   

A könyvtár hivatalos alapítási éve 1904.
Ekkor még a Városházán szorítottak neki he-
lyet. Nyilvános közkönyvtárrá
1910-ben szervezték át, és
azonnal megindult egy
nagyszabású központi
épület tervezése. Az
elhelyezés és a
költségek körüli
közgyûlési vi-
ták azonban
halogatták,
az elsõ vi-
lágháború
pedig vég-
képp elso-
dorta a
Köztársa-
ság, majd
a Kálvin
térre ké-
szült terv-
vál tozatok
megvalósítá-
sának a lehe-
tõségét. A
könyvtár ezután
„ideiglenes jelleg-
gel” – valójában több
mint másfél évtizedig –
egy használaton kívüli isko-
laépületben töltötte be feladatát
a belvárosi Károlyi utcában.

A fõváros közgyûlése 1927-ben döntött
arról, hogy könyvtárrá alakítás céljából meg-
vásárolja gróf Wenckheim Frigyes örökösei-
tõl a család palotáját, amely Meinig Artúr
tervei nyomán 1889-ben épült a Baross utca
és Reviczky utca határolta telken. Az új köz-
ponti könyvtárat tudományos jellegûnek
szánták, amihez az arisztokratikus miliõ
megtartásával alakítottak ki új tereket. A kor-

szak legjobb mûbútorasztalosai versenyeztek
a berendezés jogáért, a raktárakat pedig kor-
szerû vas- és üvegszerkezetekbõl hozták lét-
re, és könyvlifttel látták el. 

Az épület a második világháborúban és
1956-ban is csak kisebb károkat szenvedett.
A reprezentatív tereket a tartós használat
mellett is sikerült viszonylag ép állapotban
fenntartani, a bútorzatot pedig a korábbiak-

hoz illeszkedõ elemekkel kiegészí-
teni. Az azonban már a hatva-

nas évek óta nyilvánvaló
volt, hogy a fõváros

megnövekedett és
m e g v á l t o z o t t

közkönyvtár i
igényeit a pa-
lota sem mé-
r e t e i b e n ,
sem pedig
funkcioná-
lisan nem
képes ki-
elégíteni.
É v t i z e -
des, meg-
megújuló,
különbözõ
h e l y s z í -

nekre el-
képzelt ter-

vezgetésekre
került pont,

amikor 1997-
ben megszületett a

döntés: a központot
a jelenlegi palota re-

konstrukciójával és kibõví-
tésével kell megújítani. Az or-

szággyûlés és a fõvárosi önkormányzat
példaadó összefogásával létrejött új épület-
komplexum az egykori Wenckheim-palota
mûemléki felújításával lett teljes, 2001 szep-
temberében. 

A könyvtár az épület régi fényképeibõl
összeállított kiállítással emlékezik a nyolc-
van évvel ezelõtti ünnepélyes eseményre,
amikor Sipõcz Jenõ polgármester átadta a
könyvtárpalotát a fõváros közönségének. ■

Könyvtár a palotában

Sajtóhíradás a megnyitásról, 1931 
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A könyvtárrá 
alakított
Wenckeim-palota 
a megnyitáskor,
1931

Könyvtári altiszteka raktárban, 1941

Olvasók a
Budapest

Gyûjteményben,
1941

Katalógus-, kölcsönzõ- 

és olvasóterem a palota

egykori báltermeiben, 1931
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Már az ókori görög írástudók felfigyeltek
arra, hogy polgártársaikat milyen szoros lel-
ki kötelék fûzi a hazájukként tisztelt váro-
sokhoz. Euripidész, a híres tragédiaíró így
verselte meg ezt az érzést: „Drága hazám,
otthonom óvj, hogy soha hontalanná / ne le-
gyek, nyomorogva tengõ / életet ne éljek, /
jajteli gondok alatt. A halál, a halál / igája
vesse rám elõbb / végsõ napomat; nagyobb
kín nincs, mintha az ember elveszti hazája
földjét.”

Szépírók, történészek és más gondolko-
dók azóta is gyakran öntötték szavakba ezt
az élményt, és szinte mindannyiunk által ta-
pasztalt gyakorlati tény, hogy az emberek
túlnyomó többsége érzelmileg erõsen ra-
gaszkodik egy-egy szûkebb környezethez:
szülõföldjéhez, lakóhelyéhez, otthonához. 
A tömegtájékoztatás, a könyvkiadás, a
könyvtári tájékoztatás és a mindennapi
kommunikáció egyaránt tanúsítja, hogy a
lokális ismeretek iránti érdeklõdés egyre fo-
kozódik, és egyre intenzívebbé válik. Ennek
eredendõ oka alighanem a társadalmi moz-
gás földrajzi tagolódásában keresendõ, va-
gyis abban a magától értetõdõ tényben,
hogy az események valahol történnek, a fo-
lyamatok valahol zajlanak. Kissé leegysze-
rûsítve a sémát, alapvetõen három szféráról,
szintrõl beszélhetünk: az egyetemesrõl, az
országosrõl, a helyirõl. Az ember egy adott
helyen él, társaival állami, országos keretek-
be szervezõdik és része az emberiség egé-

szének is. S mivel e hármasságban a legköz-
vetlenebbül az elsõhöz, az adott helyhez – a
szülõföldhöz, a lakóhelyhez – kötõdik, errõl 
rendelkezik vagy szeretne rendelkezni a leg-
több információval, ehhez kapcsolódik ér-
zelmileg-értelmileg a legbensõségesebben.
Költõi sorokban szólt errõl Csokonai Vitéz
Mihály egyik versében: „Minden fõld ugyan
hazája / A jó embernek: való! / De mégis
születte tája / Mindennél elébb való.”

Az emberi élet hármas tagolódásának
megfelelõen az ismereteknek, az információk-
nak is megkülönböztethetõ három köre. 
A helyi, lokális információknak, az õket
hordozó dokumentumoknak egyik õrzõhe-
lye a könyvtár; a velük való bánás, gyûjté-
sük, kezelésük, hozzáférhetõvé tételük adja
a helyismereti tevékenység, e fontos szol-
gáltatási ág tartalmát, lényegét.

A helyismereti gyûjtemény és az erre ala-
pozott helyismereti munka egy-egy város,
község, városrész, közigazgatási egység
múltjának és jelenének átfogó, mindenolda-
lú megközelítésére törekszik, beleértve a
természeti környezet mindenkori állapotát
és változásait is. A település tágan értelme-
zett intézményeinek, a helyi személyiségek
életének, szerepének információ- és doku-
mentumanyagát szintén felöleli. Ez a teljes-
ségigény, ez az idõbeli, kronológiai és tema-
tikai komplexitás különös jelentõséget ad a
könyvtárak lokális állományának.

✒✒    Bényei Miklós

A Katona Lajos Városi Könyvtár Helyismereti Gyûjteményének avatása
Szakmai megnyitó, Vác, 2011. március 30.



„Minden nemzetnek és minden városnak,
falunak van élettörténete, úgy mint az egyes
embernek” – olvasható a szelíd szavú poéta
és publicista, Szép Ernõ önéletrajzi vissza-
emlékezésében. Egy-egy település élete,
múltja pedig szerves kölcsönhatásban áll 
a nemzet egészének sorsával. Ezért amikor a
helyismereti könyvtáros az adott helyre vo-
natkozó ismereteket és az õket hordozó do-
kumentumokat felfedezi, összegyûjti és
rendszerezi, közvetíti és közreadja, hézag-
pótló tudományos feladatot lát el. Rejtõz-
ködõ vagy veszélybe sodródott történeti for-
rásokat derít fel és ment meg, a konkrét
részletek, a lokális sajátosságok és eltérések
feltárásával, számbavételével jelentékeny
mértékben hozzájárul az országos történet
jelenségeinek, folyamatainak alaposabb
megismeréséhez, a nemzeti történelem vitás
kérdéseinek tisztázásához, a történe-
lemszemlélet formálódásához. A könyvtár
lokális dokumentumai fontos adatokat, 
adalékokat, olykor még szempontokat is
szolgáltatnak a néprajzi, szociológiai,
településföldrajzi, ökológiai stb., tehát a je-
lenre irányuló regionális vizsgálódásokhoz.
Ily módon a helyismereti gyûjtemény hoz-
zájárul a nemzeti önismeret elmélyítéséhez,
a nemzeti öntudat megszilárdításához is.

A helyismeret és annak elválaszthatatlan
része, a helytörténet egységbe foglalja a
múltat és a jelent, a hagyományokat és mai
életünk mindennapjait. Eötvös Loránd, a vi-
lághírû fizikus mondta egyik egyetemi elõ-
adásában: „A történelem, mikor a múltra 
vetíti fényét, a jelent is megvilágítja.” 
A helyismereti szolgáltatás az elõzmények,
a históriai összefüggések, a helyi értékek,
színek, az apró részletek, a mindennapok ta-
nulságainak felmutatásával elõsegítheti a
közéleti-önkormányzati feladatok, a gazda-
sági, környezetvédelmi, településrendezési,
mûemléki, egészségügyi, közmûvelõdési,
oktatási, idegenforgalmi stb. problémák ha-
tékonyabb megoldását is. Garanciája lehet a
folytonosságnak és egyik pillére a múltból 
a jövõbe ívelõ fejlõdésnek.

A helyismereti tevékenységnek nagy sze-
repe van a lokálpatriotizmus érzésének és
tudatának kialakításában. A szülõföldhöz,
lakóhelyhez való emocionális kötõdés, az

ott létrehozott értékek megbecsülése aztán
kiindulópontja lehet az egyik legnemesebb
érzelem, a hazaszeretet és az ettõl elválaszt-
hatatlan magatartás, a hazafiság létrejöt-
tének. A lokálpatriotizmus ugyanis nem 
provincializmus – mint némelyek állítják –,
hanem a patriotizmus egyik megnyilvánulá-
si formája. Németh Lászlót idézzük: „A táj-
haza (nem úgy, mint az elvont, iskolában 
tanított haza) valóságos, szívvel számon
tartható, szemmel bejárható egység, melyen
az ember valóban otthonos.” Vagyis az 

egyes ember a saját otthona, szûkebb kör-
nyezete múltján és már a történés pillanatá-
ban történelemmé váló jelenén keresztül a
nemzeti fejlõdés, sõt az egyetemes emberi
haladás áramlatához is kapcsolódhat. Úgy,
ahogy ezt Kölcsey Ferenc máig érvényes so-
rai sugallják: „Szeretni az emberiséget: ez
minden nemes szívnek elengedhetetlen
feltétele… Azonban jól meg értsd! Az em-
ber véges állat, hatása csak bizonyos meg-
határozott körben munkálhat… Az emberi 
tehetség parányi lámpa, mely egyszerre kes-
keny kört tölthet meg fényével; s ha egy
helyrõl másra hurcoltatik, setétséget hagy
maga után. Bizonyos helyhez kell azért kap-
csoltatnunk, hogy azt jótékony világítással,
állandóul boldogíthassuk.”

Viszonylag régi felismerés, hogy az or-
szág története, néprajza, kultúrája stb. nem
kis részben helyi jelenségekbõl, folyama-
tokból tevõdik össze. Ennélfogva a helyis-
mereti gyûjteményeinkben fellelhetõ, egy
adott helyhez kötõdõ, lokális információk
jelentékeny hányada túlnõ a település hatá-
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rain. Sok-sok példa hozható fel annak bizo-
nyítására, hogy a helyismereti gyarapító
munka, a feltárás, a kiadványok összeállítá-
sa nem csupán az adott város, község, 
megye érdeke, hanem egyik feltétele a ma-
gyarországi fejlõdés pontos, megbízható ta-
nulmányozásának. Másként fogalmazva: a
lokális adatok, tények összegyûjtése, rend-
szerezése, közzététele nem provinciális be-
felé fordulás, hanem az ország, a nemzet
történelmének és jelenének megismerését
elõmozdító nemes foglalatosság. Pausz-
tovszkij orosz elbeszélõ rokonszenvet sugár-
zó szavaival: „A tájkutatókat általában lené-
zik, holmi ártatlan csodabogaraknak tekintik
õket. Pedig hát morzsánként szedik össze
országuk történelmét, hagyományait, s ezzel
hazaszeretetre nevelnek.”

A Katona Lajos Városi Könyvtár hosszú
ideje mutatja fel a lokálpatriotizmus, a vá-
rosszeretet, a Vác és a környék múltja és mai
eredményei iránti tisztelet szép, követendõ
példáját. Helyismereti állományával több
évtizede kínálja olvasóinak, a város lakói-
nak és az idelátogató vendégeknek a tudás
és az alkotás igaz örömét. Az 1980 nyarán
megszervezett helytörténeti részleg az idõk
folyamán az odaadó, hozzáértõ és érzelmi-
leg is elkötelezett könyvtárosok erõfeszíté-
sei révén mintaadó helyismereti gyûjte-
ménnyé fejlõdött, erõsödött. Jó néhány 
esztendeje bekerülnek az önkormányzati
elõterjesztések, a helyi rádió- és televízió-
mûsorok felvételei; itt helyezték el a testvér-
városi kapcsolatok dokumentumait; vállal-
koztak a Pest Megyei Honismereti Egye-
sület iratainak befogadására; országszerte
híressé vált a metszetek, fotók és képes leve-
lezõlapok tára. A feltáró és tájékoztató mun-

kában szintén sikerült lépést tartani az or-
szágos folyamatokkal, éppen most indul 
a digitalizálási program. Figyelemre méltó a
rendezvények magas száma. A könyvtár
nagy gondot fordít a névadó emlékének,
kultuszának ápolására. Szerteágazó a kap-
csolatrendszere; kiemelkedõ a szlovákiai
magyar és szlovák közgyûjteményekkel,
könyvtárakkal (fõként a Hont megyeiekkel)
kialakított együttmûködés. A váciak kezde-
ményezésére hívták életre a helyismereti
könyvtárosok kiválóan mûködõ országos
szervezetét, amelynek mindmáig elsõszámú
bázishelye az itteni bibliotéka, itt õrzik az
irattárát is.

A váci helyismereti gyûjtemény a mai
napon történetének új, igen fontos állomásá-
hoz érkezett. Ma, a két terem átadásával vá-
lik a szó szoros értelmében nyilvánossá.
Mától lehetõség nyílik a szabadpolcos elhe-
lyezés elõnyeinek kiaknázására, a használók
közvetlenebbül hozzáférhetnek a keresett
dokumentumokhoz, nyugodtabb és vonzóbb
körülmények között olvashatnak, jegyzetel-
hetnek, könnyebben kezelhetik a rendelke-
zésükre álló eszközöket. Az olvasóteremben
a kutatók mellett lehetõség nyílik a fiatalok,
az általános és középiskolai osztályok foga-
dására, foglalkozások tartására is; ennélfog-
va a könyvtár hatékonyabban mûködhet
közre a nemzeti alaptanterv egyik kiemelt
követelményének, a lokálpatrióta nevelés-
nek a teljesítésében, a hon- és helyismereti
tudásanyag közvetítésében.

Kollégaként szívbõl gratulálok, és mi
más kívánhatnék, mint további sok sikert,
eredményes munkát. Szolgáljon ez a két
szép helyiség, a gondosan épített gyûjte-
mény a használók javára. ■
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Az önkifejezési vágyat nem szabad benntar-
tani és elnyomni, mert ez egész életünkre ki-
hatással lesz. Mindannyian szemek vagyunk
egy láncban, és az utódaink is további lánc-
szemek lesznek, ezért fontos, hogy a szü-
leink, nagyszüleink által ránk hagyományo-
zott értékeket továbbadjuk a gyermekeink-
nek. Fontos, hogy ismerjük múltunkat, 
hagyományainkat, értékeinket, megbékél-
jünk sorsunkkal és elfogadjuk helyünket.

Ha nem is pontosan ezekkel a szavakkal,
de tartalmában ezeket a gondolatokat üzente
Grecsó Krisztián a szerencsi Városi Kulturá-
lis Központ és Könyvtár által 2011. március
31-én a Népházban szervezett közönségta-
lálkozó népes hallgatóságának.

Az íróval szerkesztõje és egyben barátja,
Király Levente beszélgetett.

Grecsó Krisztián Szegváron született
1976-ban. Jelenleg Budapesten él. A  Batsá-
nyi János Gimnáziumban érettségizett 1994-
ben. A békéscsabai Kõrösi Csoma Sándor
Fõiskola után a szegedi egyetem magyar
szakán diplomázott. 1997-tõl 2006-ig a Bár-
ka szerkesztõje, 2007 és 2009 között a Nõk
Lapja vezetõ szerkesztõje, 2006-tól 2009-ig
a Szépírók Társaságának alelnöke volt.
2009-tõl az Élet és Irodalom munkatársa.
Elsõ sikerét a Pletykaanyu címû novelláskö-
tetével aratta, 2001-ben. Több utánnyomás
után 2006-ban jelent meg a könyv második,
átdolgozott kiadása (Magvetõ). 2005-ben lá-
tott napvilágot Isten hozott címû regénye
(Magvetõ), ami 2007-ben németül, 2008-ban

csehül, 2009-ben szlovénul is megjelent. 
A Tánciskola címû regénye 2008 tavaszán
került a könyvesboltokba. A budapesti Ka-
tona József Színház 2010-ben mutatta be a
Cigányok címû darabot. 2011 februárjában
jelent meg a Mellettem elférsz címû regénye.

Az író erõs katolikus hitû paraszti család-
ban nevelkedett. Kamaszévei alatt a városi-
vá váló fiú ezt a paraszti származását teljes
mértékben megpróbálta levetkõzni, eltitkol-
ni, sehogyan sem tudott vele megbékélni.

Évek múltával eszmélt rá, hogy valójá-
ban milyen érték és kincs van a birtokában,
s ez mennyi kibontásra váró témát adott a
kezébe.

Pletykaanyu címmel megjelent novellás-
kötetével robbant be a magyar kortárs prózá-
ba. Szereplõi közvetlen környezetében élõ
hús-vér figurák, akiknek jellemét, gondol-
kodásmódját, karakterét mutatja meg teljes
õszinteséggel, nevük megváltoztatásával. 
A könyv hangos visszhangot váltott ki szü-
lõhelyén, ám ennek ellenére több kiadást és
egy átdolgozást is megért.

A Honnan jövök? Ki vagyok? Hová tar-
tozom? minden ember életében felbukkanó
kérdések. 

✒✒    Kazsik Marianna

Közönségtalálkozó Grecsó Krisztiánnal
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A Mellettem elférsz címmel megjelent
legújabb regényében a fõhõs merész kaland-
ra szánja el magát. Elindul felfedezni a saját
családját, miközben olyan múltbéli esemé-
nyekkel szembesül, melyekre õ maga sem
számított. 

A kérdés, hogy törvényszerû-e, hogy mi
is elkövessük szüleink, nagyszüleink hibáit,
cipeljük-e magunkkal saját életünkben az
õseink múltját s gyermekeink ugyanúgy vi-
szik-e majd tovább a mi múltunkat, nagyban
motiválta ebben az izgalmas kutatásban,
melyben a véletlenek sorozata is közreját-
szott.

Ez a könyv egy lassan eltûnõ világba, a
vidék világába kalauzol bennünket: unokák
és nagyanyák, nagypapák múltjának zárt vi-
lágába. Az író fiatal kora, könnyed, anekdo-

tázó stílusa ellenére az elhangzott mondatok
mögött egy sokat tapasztalt, bölcs, érett gon-
dolkodású, éleslátású ember alakja bontako-
zott ki.

Ezen az elõadáson mindannyian elgon-
dolkodtunk, ha csak néhány percre is: Vajon
mi honnan jöttünk? Kik vagyunk? S talán
mi is elindulhatunk egy ilyen érdekes és iz-
galmas felfedezésre a nem is olyan távoli, de
egyre inkább eltûnõ múltba, akárcsak az író
tette.

Grecsó Krisztián munkásságának elisme-
réseként számos díjban részesült. 

A közönségtalálkozó a szerencsi Városi
Kulturális Központ és Könyvtár TÁMOP-
3.2.4. jelû nyertes pályázatának köszönhetõ-
en, az olvasás- és szolgáltatás-népszerûsítõ
programjai keretében valósult meg. ■

A Magvetõ Kiadó lett az Év Kiadója, a váci
Lyra Könyvesház az Év Vidéki, az Alexand-
ra Könyvesház a Párizsi Nagyáruházban az
Év Budapesti Könyvesboltja. 

A Budai-díjat a Tinta Kiadó Eõry Vilma
Magyar értelmezõ szótár diákoknak címû
kötete, illetve a Kossuth Kiadó Irodalmi Fül-
bevalók sorozat Örkény István Mese-levelek
(Mácsai Pál tolmácsolásában) kiadványa
kapta. 

Életmûve, munkássága elismeréseként
Év Gyermekkönyve 2010 díjat kapott a ta-
valy elhunyt Békés Pál, Volt egyszer egy cí-
mû könyvéért Máté Angi, Módra Ildikó
Trapp címû kötetének illusztrálásáért Szal-
ma Edit, Rudyard Kipling Hogyvolt-mesék
címû könyvének fordításáért Elekes Dóra és
Greskovits Endre, a Csodaceruza címû fo-
lyóirat pedig ismeretterjesztõ tevékenysé-
gért. ■

Díjak a XVIII. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon

Tagore az OSZK-ban

A Nobel-díjas indiai költõ és gondol-
kodó, Rabíndranáth Tagore
születésének 150. évfordulója
tiszteletére rendezett kiállítás nyílt
május 4-én az Országos Széchényi
Könyvtárban (OSZK).

Az indiai költõ és gondolkodó – Kuncz
Aladár szavaival a megindult fa, „aki
messzi Napkeletrõl elhozta hozzánk a
fák bölcseletét” – a huszadik század
egyes szakaszaiban rendkívüli jelen-
tõséggel bírt a magyarok számára, és
számos alakban volt jelen mind irodal-
munk, mind a hazai sajtó hasábjain,
verseit legkiválóbb költõink fordították.
A tárlat kurátora Pap Ágnes.
Társrendezõk, illetve szakmai tanács-
adók Bangha Imre, Bethlenfalvy Géza,
Vekerdi József, Wojtilla Gyula indoló-
gusok.
A kiállítás 2011. június 18-áig
tekinthetõ meg a VII. emeleti kataló-
gustérben.
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Az idei év elsõ nyitvatartási napjának elsõ
percében a Facebook közösségi portálon kí-
vántunk boldog új esztendõt olvasóinknak.
Haladván a korral, a Berzsenyi Dániel
Könyvtár (BDK) web 2.0-ás módra is felköl-
tözött az internetre. Akkor még nem is sejtet-
tük, mennyi jó szót és különleges élményt
hoz majd számunkra az a virtuális közösség,
amely lassan 1600 fõt számlál.

Hamar kiderült, hogy a portál nem csupán
unatkozó ifjak gyûjtõhelye, hanem lelkes
helyismereti kutatók és lokálpatrióták fóruma
is. Helyismereti könyvtárosok szívét megdo-
bogtató módon nyüzsögtek a Szombathelyen
élõk s az innen elszármazottak Spiegler Tibor
„közös ismerõs” és oszlopos könyvtári tag
antik holmijai körül. Féltve õrzött régi fény-
képek, százéves képeslapok kerültek elõ a fi-
ók mélyérõl, hogy egy szkenner üveglapját
megjárva emberek százai részesülhessenek a
megosztott emlékekbõl. A „kommentek” leg-
gyakrabban visszatérõ mondatává a „Kérünk
még!” vált. Valóban nem lehetett betelni a bé-
kebeli századelõt idézõ üdvözlõlapokkal, a
retró érzést felébresztõ képekkel, s az ember-
öltõvel korábbról származó plakátokkal,
meghívókkal, villamosjegyekkel. Az idõuta-
zásra csábító kincseket a hozzászólók szemé-
lyes emlékmorzsái keltették életre. Újra hal-
lottuk a szombathelyi villamos csilingelését,
a városi strandfürdõ vizének csobbanását.

A Facebook lokálpatriótái végül egy kö-
zös fényképnézegetés erejéig lekönyörögték
a világhálóról a megosztásban élen járó gyûj-
tõt. Könyvtárunk magától érthetõ módon
ajánlotta fel tereit a rendhagyó eseményre,
amelyet hol máshol, mint a Facebook berkei-
ben kezdtünk szervezni, népszerûsíteni.
Nagy volt az öröm a világhálón, amikor köz-
hírré tettük a találkozó dátumát, és perceken
belül elindult a diskurzus a közelgõ esemény
kapcsán. A helyi sajtó új szót is alkotott a
megszokottal ellentétben az internetre nem
fel-, hanem onnan leköltözõ közösség halla-
tán. Az élõ Facebookként is emlegetett rend-
hagyó program igazi „savaricum”-ként vo-
nult be a köztudatba.

Az összejövetelre 2011. április 11-én ke-
rült sor. Egy laptop, sok-sok fénykép, eleink
által hátrahagyott ereklyék, s egy lelkes gyûj-
tõ szeretnivaló személye jelentették az est el-
engedhetetlen komponenseit. A „lájk-zász-
lókkal” felszerelkezett közönség tagjai – akik
a közösségi hálón leadott ígéretükhöz híven,
annak rendje és módja szerint megjelentek –
nem tettek mást, mint a Facebookon: tetszést
nyilvánítottak, megjegyzéseket fûztek a ké-
pekhez, tárgyakhoz, és szabad folyást enged-
tek érzelmeiknek.

Körülbelül száz évet utaztunk – no nem
térben, hiszen gondolatban mindvégig Szom-
bathely régi utcáit jártuk, hanem idõben. Lát-
hattuk a projektor sejtelmes fényével megvi-
lágított vásznon a százharminc évvel ezelõtti
zsinagógát és Fõ teret, a már csak emlékként
létezõ Kioszkot és Palace Szállót, az éppen
épülõ Sportpalotát (sic!) és a helyi kávézók,
presszók békebeli enteriõrjét. A tárgyi emlé-
kek sorában a plexi Felszabadulási Emlék-
mûtõl a Claudius Szálló avatására készült
kulcsig számos, esetenként a kukásautó
gyomrából megmenekített, a hétköznapok
történelmét idézõ holmi kapott helyet. S hogy
az a bizsergetõ érzés, amit csak a kincsre le-
lõk ismerhetnek, még kitartson kicsit, a
Facebook lokálpatriótái málnaszörppel,
Dunakaviccsal és Zizivel retrósított zsúron
folytathatták a múltidézést.

Októberban újraegyesülünk! A részletek
megtalálhatók lesznek a BDK Facebook
üzenõfalán. ■

✒✒    Bozzai Judit

Facebook lokálpatriótái egyesüljetek!
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Sallai István 1911. február 23-án született
Baján. Születésének századik évfordulója
alkalmából Kisszálláson (Bács-Kiskun me-
gye) a róla elnevezett általános iskola, a te-
lepülés önkormányzata és könyvtára egész
napos ünnepséget szervezett. Sallai István
1932 és 1949 között a falu tanítója, illetve
igazgató-tanítója volt.

A megemlékezés reggel kilenc órakor
kezdõdött az iskola épületén elhelyezett em-
léktábla koszorúzásával. Koszorút a község
polgármestere, Kispál István, majd az intéz-
mények vezetõi és munkatársai, a Sallai
Emlékbizottság elnöke, Turcsányi László és
a Sallai család tagjai helyeztek el. A Magyar
Könyvtárosok Egyesülete megyei szerveze-
te nevében Padányi Emese titkár, Koleszár
Márta, a Katona József Könyvtár Gyermek-
világának vezetõje és Bundula Melinda, a
kisszállási könyvtár könyvtárosa koszo-
rúzott.

Tíz órakor a Mûvelõdési Ház és Könyv-
tár színháztermében ünnepi mûsorra került
sor. Köszöntõt mondott Kispál István pol-
gármester és Turcsányi László. Sallai Ida
csellón Bach-mûveket adott elõ. Az Olasz-
országban élõ Sallai Eszter, aki követve
édesapját könyvtáros volt, nyugdíjba vonu-

lását követõen a képzõmûvészettel kötelezte
el magát, az Angyali üdvözlet címû festmé-
nyét adta át Papdi Józsefnénak, az általános
iskola igazgatójának. Sallai Virág színmû-
vész Bárdos Ferenc volt bajai könyvtáros
Diákélet Sallaiéknál címû írását olvasta fel.
Elhangzott Mátyás Ferenc A puszta tanítója
címû verse is.

Az emlékmûsort színesítette a kiskunha-
lasi Vári Szabó István Szakképzõ Iskola
Avalon zenekarának irodalmi mûsora.

A délelõtt emléküléssel folytatódott.
1989-ben az akkori Általános Mûvelõdé-

si Központ – amelynek tagintézménye volt a
Községi Könyvtár – felvette Sallai István
nevét. Az intézmény megszûntét követõen
az általános iskola lett a név jogutódja. Az
emlékülésen Turcsányi László nyugalmazott
igazgató, az emlékbizottság elnöke mint
volt diákja emlékezett Pista bácsira, és be-
mutatta bizonyítványát, amelyben az igaz-
gatónál Sallai István aláírása szerepel.

Lányai, Virág, Eszter és Ida visszaemlé-
keztek édesapjukra. Az emléknapon részt
vettek Sallai István unokái is.

Gerõ Gyula, a Könyvtáros (a Könyv,
Könyvtár, Könyvtáros elõdje) és a Könyvtá-
ri Levelezõ/lap nyugalmazott fõszerkesztõje
élményekben gazdag elõadást tartott a
könyvtárszervezõrõl, a hajdani Könyvtártu-
dományi és Módszertani Központ (KMK)
vezetõjérõl.

Délután könyvtárhasználati vetélkedõre
és versmondó versenyre került sor. Az elõb-
bit a kecskeméti Katona József Könyvtár
munkatársai állították össze és vezették, a
versmondó versenyt a Sallai testvérek zsû-
rizték.

Emlékeit felelevenítette Botka Sándor
önkormányzati képviselõ, alpolgármester is.

Kisszállás méltón emlékezett meg a száz
éve született Sallai Istvánról, szakmánk el-
évülhetetlen érdemeket szerzett, nagy alak-
járól. Remélhetõleg nem ez volt az egyetlen
megemlékezés róla. Turcsányi László beje-
lentette, hogy terveik között szerepel egy
emlékfüzet megjelentetése. ■

✒✒    Varga-Sabján Gyula

Sallai emléknap Kisszálláson
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Az Újfehértói Városi Könyvtár a TÁMOP 3.2.4-
08/1-2009-0051 kódszámú projekt keretében
mesemondó tanfolyamot hirdetett szülõknek,
nagyszülõknek, leendõ szülõknek, vagyis mind-
azoknak, akik fontosnak tartják gyermekeik ne-
velésében a meséket.

A tanfolyamot Zalka Csenge Virág nemzet-
közi mesemondó, a „Tarkabarka Hölgy” tartotta,
beszámolónkban gyakran idézzük majd szavait,
érzéseit a rendezvénnyel kapcsolatosan. Rendez-
vényünk helyszíne az újfehértói Napsugár Óvo-
da volt. A dolgozóknak, akik szívesen láttak
minket, ezúton is köszönjük a közremûködést.

A résztvevõk: egy tucat lelkes óvónõ és
anyuka.

„A tanfolyam a mesemondás körül forgott
(természetesen); öt alkalmon keresztül ismer-
kedtünk azzal, mit és fõleg hogyan érdemes me-
sélni. A mesék mély értelmezése helyett ezúttal
inkább a gyakorlaton volt a hangsúly: ennek 
a csapatnak nem kellett magyarázni, miért jó a
mesemondás, mindannyiuknak van gyakorlati
tapasztalata ezen a téren. Elsõként csak beszél-
gettünk, felmértük egymást; szóba kerültek olyan
érdekes témák is, mint a mesék cenzúrázása vagy
átírása, és az is, kinek mi a kedvenc története és
miért. Értelmes, jó hangulatú társaságnak bizo-
nyultak; nem nagyon volt olyan kérdés, amiben
nem értettünk volna egyet. Ez persze nem feltéte-
le egy tanfolyamnak, de mindenképpen jó érzés,
ha így van.” (Zalka Csege Virág)

A foglalkozásokon a meserepertoár bõvíté-
sén volt a hangsúly, valamint mik azok az eszkö-
zök, amelyekkel le lehet kötni a gyerekek figyel-
mét. Megbeszéltük, hogy milyen a jó mese, 
például élvezetes, tanulságos, részletekben gaz-
dag. Fejbõl mesélés vagy felolvasás? – ismerke-
dés a mesélés alapjaival. Milyen eszközökkel 
lehet a mesélést színesebbé tenni: gesztusok, ze-
ne, báb. Végeztünk kreativitást igénylõ vicces
gyakorlatokat, mesekártyák segítségével, rög-
tönzéssel új történeteket is kitaláltunk. 

Listákat készítettünk, amik térképként szol-
gáltak a további munkához. Mi is a mese, ki is a
mesemondó, egyáltalán, hogyan és miért mûkö-
dik ez az egész mesevilág?

„Az utolsó alkalomra házi feladatot kaptak:
hozniuk kellett egy új mesét. Mivel a tanfolya-
mon fõleg azzal foglalkoztunk, honnan és ho-
gyan bõvítheti az ember mesei repertoárját, a
hangsúly azon volt, hogy olyasmit meséljenek,
amit eddig nem próbáltak ki. Nagyon változatos
programmal rukkoltak elõ, öröm volt hallgatni.
Volt benne Misi mókus (énekkel, kérdezz-
felelekkel, mozgással), volt koreai népmese (Az
üres virágcserép), amibõl tanultunk egy kicsit
Korea nemzeti virágáról is (mályvarózsa). Hal-
lottunk mesét az állatokról és a túlélésrõl, lát-
tunk vidám elõadást a három pösze lányról, sõt,
volt egy eredeti családi mese is, amit az egyik
hölgy a nagymamájától hallott (le is nyúltam
azonnal, engedéllyel). Már egy ilyen kicsike csa-
patnál is, az ember valódi kincsekre bukkanhat:
rengeteg eredeti ötlet született, és mindenki 
komolyan vette a feladatát. Búcsúzóul még be-
szélgettünk egyet; elsõsorban arról, hogyan is
lehetne a mesemondást népszerûbbé tenni, elsõ-
sorban a családok körében, és hogyan lehetne a
szülõket, tanárokat rávezetni arra, mennyire fon-
tos ez a gyerekek fejlõdése szempontjából. 
A helyzet jelenleg nem túl fényes, ezt mindenki
tudja, vannak szörnyû statisztikák a mai gyerekek
szövegértésérõl, koncentrálási képességérõl, logi-
kájáról, fogalmazási készségérõl s a többi. A hely-
zet azonban nem reménytelen; mint mindig, most
is vannak briliáns gyerekek és jó tanárok, és per-
sze tettre kész mesemondók, csak össze kell kap-
csolni a hármat. Ha elegen dolgozunk rajta, szé-
pen lassan csak megváltozik majd valami...”

Úgy gondoljuk, minden résztvevõ nevében
elmondhatjuk, hogy ez alatt az öt alkalom alatt
jól éreztük magunkat, sok hasznos információt
kaptunk, amit ki-ki a maga hasznára fordíthat! ■

✒✒    Gál Ferencné–Balogh-Bolega Mária

Mesék lélektõl lélekig
Mesemondó tanfolyam szülõknek
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A könyvtári éjszakák története egyidõs a
Szegedi Tudományegyetem Egyetemi
Könyvtára új épületbe, a József Attila Tanul-
mányi és Információs Központba való költö-
zésével, ami 2004-re datálható. Idõutazást
kell tennünk tehát a bevezetõben is, csak
nem olyan régi korokra visszatekintõt, ha-
nem a közelmúltat felidézõt. A József Attila
Tanulmányi és Információs Központ 2004.
december 9-én nyitotta meg kapuit Szege-
den, az Ady tér 10. szám alatt. Az impozáns
üvegpalota a maga 25 ezer négyzetméteré-
vel otthont ad a szegedi egyetemi könyvtár-
nak is. Az egyetemi könyvtár az épület há-
romnegyed részét foglalja el, a fennmaradó
területen elõadó- és konferenciatermek, ru-
határ, ajándékbolt, étterem és büfé, tan-
könyv- és jegyzetbolt, valamint a Hallgatói
Szolgáltató Iroda kaptak helyet. Az egyetem
mintegy hetven tanszékének könyvtára „köl-
tözött össze”, vált integrált, egységes köz-
ponti könyvtárrá. Így a szegedi egyetemi
könyvtár mind a hagyományos könyvtári
szolgáltatások, mind az elektronikus tarta-
lom- és információszolgáltatások tekinteté-
ben az ország negyedik legjelentõsebb
könyvtárává lépett elõ.

Az épületet adottságai tökéletesen al-
kalmassá teszik különbözõ rendezvények,
kiállítások, programok lebonyolítására. 
A monumentális átrium, a tágas, kényelmes
szakolvasói terek, a technikailag jól felsze-
relt internetes kabinetek nem csupán a min-
dennapi kutatómunka, tanulás, olvasás szín-
terei, de az egyetemisták hétköznapjainak
szerves részévé váltak (ide járnak elõadá-

sokra, órákra, olvasni, könyvet kölcsönözni,
tanulni, számítógépezni, kávézni, beszél-
getni, ismerkedni). Joggal merült fel tehát
bennünk, könyvtárosokban az igény, hogy
legalább egyszer egy évben mi is kihasznál-
hassuk munkahelyünk kedvezõ építészeti
adottságait, s egyúttal kicsit más oldaláról
mutassuk meg a könyvtárat. A Múzeumok
Éjszakája programsorozat mintájára fogal-
mazódott meg a könyvtári éjszaka ötlete,
amikor is a hagyományostól eltérõen éjsza-
kára nem bezárjuk, hanem még tágasabbra
tárjuk kapuinkat az olvasók és az érdeklõ-
dõk elõtt, s egyúttal egy hasonló program
keretében hívjuk fel az egyetem és a város
polgárainak figyelmét az egyetemi könyvtár
régi és új szolgáltatásaira.

2005 volt az az év, amikor elõször szer-
veztünk könyvtári éjszakát. Az éjszaka te-
matikája az elsõ évben magától kínálkozott:
a könyvtár környékén rendszeresen felbuk-
kant egy fekete macska, ami hamar a dolgo-
zók kedvencévé vált, így lett õ a központi,
emblematikus figurája (és egyben logója) a
2005. október 12-én megrendezett elsõ
könyvtári éjszakának. Ekkor alakultak ki
azok a most már hagyományosnak számító
programok, melyek hol játékosabb, hol ko-
molyabb köntösben, de mindenképpen más
oldaláról kívánják bemutatni az (olvasó)
közönségnek könyvtárunkat. 
(http://www.bibl.u-szeged.hu/ejszaka_2005)

A sikeres elsõ próbálkozás után 2006.
október 11-én második alkalommal került
megrendezésre az éjszaka, melynek két fõ
motívuma volt: egyrészt 1956-ra emlékez-
tünk könyveinkbõl összeállított gyûjte-
ménnyel, kiállítással. A másik témánk köny-
nyedebb és az éjszakához illõbb volt: 
bagolyvárat építettünk, és megmutattuk,
hogy mi a szerepe az éjszaka madarának a
filmekben, képzõmûvészeti alkotásokban,
irodalmi mûvekben és mennyi információ
található mindezekrõl az interneten. Volt ez-
zel kapcsolatos filmmontázs, dokumentum-
film, kvízjáték. Voltak éjszakai könyvtári
„túrák”, amelyekkel olvasóink eljuthattak a

✒✒    Kiss Zsuzsanna

Idõutazás a könyvtári éjszakán



máskor számukra elzárt területekre (mint pl.
a szerverszobába vagy a kötészeti mûhely-
be), számos, gyûjteményeinkkel kapcsolatos
vetélkedõn vehettek részt (számtalan nyere-
ménytárgy lelt gazdára), s volt Teaház is,
benne az ’50-es évek szórakoztató lapjaival.
S ez alkalommal sem maradt el a legelsõ
könyvtári éjszakán oly népszerû „kegyelem
órái” programpont, amikor a késedelmesen
visszahozott könyveknél elengedtük a tarto-
zást. 
(http://www.bibl.u-szeged.hu/ejszaka_2006)

A 2007-es év az eddigi egyetlen kakukk-
tojás a könyvtári éjszakák történetében, ek-
kor ugyanis a Szegedi Tudományegyetem
felkérést kapott a Kutatók Éjszakája prog-
ramsorozatban való részvételre. Mivel a két
nagy volumenû rendezvény igen közeli idõ-
pontban lett volna egymáshoz (a Kutatók
Éjszakája szeptemberben, a könyvtári éjsza-
ka pedig októberben), így az egyetemi
könyvtár vezetése úgy döntött, hogy a Kuta-
tók Éjszakája rendezvényen belül szervez
néhány, az eddigi könyvtári éjszakákéhoz
hasonló programot.

A harmadik könyvtári éjszaka végül
2008-ban valósult meg. Igyekeztünk az év
azon részére idõzíteni, amikor a diákokat
még nem fenyegeti a vizsgaidõszak réme, a
hosszú, barátságtalan téli estéket felváltják
az egyre világosabb, derûsebb nappalok, s a
természet kezd új életre kelni: így esett tehát
a választás március havára. A színes és iz-
galmas programokat a téma biztosította:
„Boszorkányok márpedig vannak!” – ez volt
a harmadik éjszaka mottója, melyben a sze-
gedi boszorkányok titokzatos múltját eleve-
nítettük fel a könyvtár (üveg)falain belül. 
A már-már hagyományosnak mondható
programok mellett egyre több, a témához
kapcsolódó érdekes elõadás, játék, kiállítás,
díszlet, kellék, jelmez, a RiveRSing együttes
koncertje Moldován „Riverside” László ve-
zetésével és sok-sok „boszorkányosság”
gazdagította az estet. 
(http://www.bibl.u-szeged.hu/ejszaka_2008)

Örömmel tapasztaltuk, hogy évrõl évre
egyre több érdeklõdõt vonzott a könyvtári
éjszaka, s az évek során olyan eseménnyé
vált, amelyet az egyetem és a város polgárai
számon tartanak és várnak. Így a negyedik

alkalommal is igyekeztünk olyan témát ta-
lálni, amely a korábbiakhoz hasonlóan egy-
aránt érdekes lehet minden korosztálynak.
Mivel 2009 a csillagászat nemzetközi éve
volt, így az Ég és Föld címet adva csillagá-
szattal, földrajzzal, térképekkel, glóbuszok-
kal, felfedezésekkel és felfedezõkkel kap-
csolatos programokat terveztünk március
18-ára. A szokásos kvízek, könyvtári túrák,
montázskészítés, fotózás és teaház mellett
néhány különleges eseménye is volt az éj-
szakának. A Galaxis-túrán szakértõ csilla-
gászok magyarázata mellett és eszközei 
segítségével fürkészhették az égboltot kis
létszámú csoportok az egyetemi könyvtár
teraszáról. Számos csillagászati témájú elõ-
adás kötötte le az érdeklõdõk figyelmét. Volt
Geocaching kincsvadászat, szafari-sátor, já-
tékok, kiállítások, köztük egy különleges
virtuális kiállítás két Kiepert-glóbuszunk
restaurálásáról. Az átriumban pedig ismét a
Riverside együttes szolgáltatta a kellemes
zenei aláfestést negyed nyolctól egészen éj-
féléig.
(http://ww2.bibl.u-szeged.hu/kiepert)

A 2010-es évre aztán kisebb „alkotói vál-
ságba” jutottunk a tekintetben, hogy kifogy-
tunk a témákból. A vezetõség megkezdte 
tehát az ötletelést, s a sok fantáziadús téma-
javaslat közül végül az idõutazás mellett
döntöttünk. Az idõutazás, az elmúlt korok
visszaidézése, ami mindig is foglalkoztatta
az emberiséget, s egyúttal évekre elõre biz-
tosítja számunkra a soron következõ éjsza-
kák tematikáját. A távoli ókorba vezetett el-
sõ utunk, Egyiptom, Hellász, Róma s az
ókori Kelet világát, irodalmát, mûvészetét,
vallását és hétköznapjait elevenítettük fel az
egyetemi könyvtárban. A könyvtáros gárda
most még tudatosabban törekedett arra,
hogy a legapróbb részletek is az ókor hangu-
latát idézzék. Így kaptak új nevet például a
hagyományos könyvtári éjszakás túráink:
Peregrinatio Maxima (Nagytúra); Via Libri
(Könyv útja túra); Expetitio Informatica (In-
formatikai túra); Cimelia Bibliothecae
(Különgyûjtemények túra). Az éjszaka mot-
tója Horatius szállóigévé vált verssora után
szabadon „Carpe noctem!” lett. A témához
kapcsolódó tudományos igényû elõadások
mellett egyre nagyobb hangsúlyt fektettünk
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a szórakoztató produkciókra. A jól bevált
Riverside együttes szolgáltatta egész este a
kellemes zenét, s emellett sikerült megnyer-
nünk az éjszakának a Collegium Gladiato-
rium Kulturális Hagyományõrzõ Egyesüle-
tet, valamint a Bálint Sándor Mûvelõdési
Ház Hollószárny Lovagrendjét, akik az est
során két alkalommal is amfiteátrummá vál-
toztatták az átriumot színvonalas gladiá-
torbemutatójukkal. A könyvtárosok sem
csupán a jól megszokott arcukat mutatták,
hanem néhányan egész más oldalukról is be-
mutatkoztak. 2010 elején szervezõdött a lel-
kes amatõrökbõl s egy képzett színészbõl
(Kiszely Zoltán, aki korábban a Szegedi
Nemzeti Színház tagja volt) álló Könyvtári
Színjátszó Körünk. A magukban ambíciót,
némi kis tehetséget vagy akár csak kedvet
érzõ könyvtáros kollégák önként jelentkez-
hettek színészpalántának. Elsõ alkalommal
az antikvitás egyik legismertebb történetét,
a trójai háború elõzményéül szolgáló Párisz
ítéletét öltöztették XXI. századi köntösbe a
színjátszók. Elhangzott Erisz bosszúja, vol-
tak istenek, Zeusz, Héra, Pallasz Athéné,
Aphrodité, Hermész; a két halandó: Szép
Heléna és Párisz, sõt még az „aranyalma” is
felbukkant, igaz, ezúttal kék színben. A hu-
moros darabot a bölcsészkar Vizuális kultú-
ratudomány mesterképzésében részt vevõ
hallgatója, Klatka Eszter rendezte. Ekkor
volt elsõ alkalommal könyvbörze a könyvtá-
ri éjszakán, ahol az állomány leselejtezett
könyveibõl száz, kétszáz, háromszáz forin-
tos egységáron válogathattak az érdeklõdõk.
A 2010-es könyvtári éjszakán egyúttal a
TIOP-pályázaton elnyert infrastrukturális
támogatás felhasználásáról is beszámoltunk.
(http://ww2.bibl.u-szeged.hu/ejszaka_2010)

Eljutottunk immár a jelenbe, 2011. már-
cius 23-ához. A soron következõ éjszaka té-
mája adott volt: ókor után a középkor. Rá-
adásul 2011-ben a kémia nemzetközi évét is
ünnepeljük (abból az alkalomból, hogy száz
éve kapta meg Maria Sklodowska-Curie a
kémiai Nobel-díjat). Ebbõl az alkalomból a
szegedi Kémiai Tanszékcsoport és a Magyar
Kémikusok Egyesületének (MKE) Csong-
rád megyei csoportja is képviseltette magát
az éjszakán, s több program is kapcsolódott
a középkori alkímiához (errõl késõbb bõ-

vebben). Az idei könyvtári éjszaka egyben a
Szegedi Tudományegyetem Egyetemi
Könyvtára jelenleg futó TÁMOP-pályázatá-
nak nyitórendezvénye is volt. A rendezvény
során elõadáson foglaltuk össze a 24 óra – 
A minõségi oktatás és hozzáférés támogatá-
sa a szegedi felsõ- és közoktatási intéz-
mények könyvtáraiban címû, a Gál Ferenc
Hittudományi Fõiskola könyvtárával kon-
zorciumban megvalósítandó pályázat céljait
és eddigi eredményeit. A pályázat eredmé-
nyeként elsõsorban elektronikus és tarta-
lomszolgáltatásaink fognak jelentõsen bõ-
vülni. 

A bibliotéka jeles eseményére való ké-
szülõdés már 2010 decemberében elkezdõ-
dött. Az egyes könyvtári egységek dolgozói
csoportmegbeszéléseken vetették fel ötletei-
ket, javaslataikat a szervezendõ programok-
kal, elõadásokkal, játékokkal, díszletek, kel-
lékek, jelmezek beszerzésével kapcsolatban.
Minden kolléga kapott kisebb-nagyobb fel-
adatot, ki-ki saját idejének, erejének, kreati-
vitásának megfelelõen. Azt gondolhatnánk,
hogy mivel az éjszakára való felkészülés
sokszor munkaidõn túli feladatokat is rótt a
munkatársakra, ezért nem szívesen, nem
kedvvel végeztük el ezeket, errõl azonban
szó sincs. Sokkal inkább az jelentett gondot,
hogy a fantáziadús, színes ötleteket hogyan
„faragjuk le”, sûrítsük bele egyetlen éjsza-
kába. Mindenki örömmel vetette magát a
munkába, s januárra már minden program-
nak, teendõnek volt gazdája. Az elõzõ évek
tapasztalataiból merítve törekedtünk megva-
lósítani a kitûzött feladatokat. A hagyo-
mánynak megfelelõen idén is az egyetemi
könyvtár tájékoztató csoportja készítette el a
könyvtári éjszaka honlapját. Szoros határ-
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idõre, már a rendezvény elõtt egy héttel el-
készült a gazdag, színes honlap, természete-
sen középkori dizájnnal megvalósítva. 
A programfüzet mellett érdekes írásokat ol-
vashattak az ide látogatók a középkori egye-
temekrõl, könyvtárak történetérõl, a közép-
kori Szegedrõl, hadtörténetrõl, egyházról,
mûvészetekrõl. A Nostra Scientia menü-
pontban Magyarország középkori történeté-
vel, nyelvemlékeinkkel, középkori joggal,
középkori nevezetes városokkal kapcsolatos
információkat gyûjtöttünk össze. De olyan,
könnyedebb témákat is feldolgoztunk, mint
a középkori táncok, étkezési szokások, játé-
kok, vásári komédiák története. Mindezt ter-
mészetesen sok-sok színes képpel illusztrál-
va. S aki mindezeket elolvasta, nyerhetett is
nem csak sok-sok tudást, de ajándékokat is,
hiszen a honlapra felkerülõ kvízeket úgy ál-
lítottuk össze, hogy minden kérdésre megta-
lálható legyen a válasz egy-egy összefogla-
lónkban. 
(http://ww2.bibl.u-szeged.hu/ejszaka_2011) 

Az elõkészületekhez hozzátartozott még
egy nagy feladat: támogatók gyûjtése a ha-
talmas volumenû rendezvényhez. A sok kü-
lönbözõ témájú kvízjáték, vetélkedõ nyerte-
sei között ugyanis rengeteg ajándékot kellett
kiosztanunk, a túrákon részt vevõket is meg-
ajándékoztuk kisebb ajándékkal, s mindeh-
hez az anyagiakat önerõbõl nem tudta volna
finanszírozni a könyvtár. Örömmel tapasz-
taltuk, hogy Szegeden és környékén is egyre
több vállalkozás támogatta az éjszakát s ad-
ta szívesen nevét ehhez a jelentõs kulturális
eseményhez. Amikor nagyjából körvonala-
zódtak a programok, mûsorok, az elõadások
témái, akkor jött el az ideje egy kis hírverés-
nek: a szegedi és környéki sajtóorgánumok
figyelmét felhívtuk a közelgõ eseményre, s a
nagyobb tévécsatornák, hírmûsorok szer-
kesztõségei is kaptak meghívót a könyvtári
éjszakára. Természetesen a közösségi olda-
lakon is folyamatosan hirdettük, reklámoz-
tuk rendezvényünket, s alkalmazkodva a
XXI. századi online marketing elvárásaihoz
kiaknáztuk a Facebook, az iWiW, és a
Twitter nyújtotta lehetõségeket. De nem
csak mi, könyvtárosok vettünk részt aktívan
az éjszaka elõkészületeiben, hanem például
néhány lelkes könyvtár szakos hallgató négy

rövid videointerjút készített, mintegy elõze-
tesét a közelgõ középkori estnek, melyeket
aztán az egyetemi könyvtár YouTube csator-
nájára töltöttek fel, s itt megtekinthetõk:
http://www.youtube.com/user/sztebibl. 

„Félre könyvek, doktrínák, hív az édes
dáridó!” – több lehetséges mottó közül vé-
gül erre esett a választás, hiszen ez a Carmi-
na Buranából származó idézet tökéletesen
kifejezi a könyvtári éjszaka célját: a biblio-
téka, mely hagyományosan a tanulás, mûve-
lõdés, a „doktrínák” befogadásának helye,
ezen a különleges éjszakán átalakul, s a szó-
rakozás, a kikapcsolódás színterévé válik.

Elérkezett 2011. március 23. Reggel van.
Már most érezhetõ a középkori hangulat a
könyvtárban: az ide belépõt a bejárattal
szemközti hídra kifüggesztett hatalmas ini-
ciálé fogadja – egyik tehetséges kolléga-
nõnk keze munkáját dicséri. A kölcsönzõ-
ben dolgozók már hetekkel ezelõtt elkezdték
megrajzolni azt a középkori várrom-részle-
tet, mely az éjszakán a hátteret díszíti. A tá-
jékoztatósok is átalakítják a pultot, szürke
dobozokkal, repkénnyel és spárgából szõtt
„pókhálóval” igyekeznek a korhû hangula-
tot megragadni. S minden könyvtári egység
azon munkálkodik már délelõtt, hogy ne
csak a programok, mûsorok, játékok tegyék
felejthetetlenné ezt az estét, de a díszletek,
az apró részletek is a múltba röpítsék az ide
látogatókat. Az elõzõ évek hagyományát
megtörve idén nem este nyolc órakor kez-
dõdtek a programok, hanem már késõ dél-
után, háromnegyed hatkor kezdetét vette az
éjjel kettõig tartó „édes dáridó”. A Riverside
együttes, mely a country-rock könnyûzenei
irányzatot képviseli, ismét garantálta a jó
hangulatot az átriumban. A tanulmányi és
információs központba érkezõk elsõ útja a
ruhatártól a könyvtáron kívül esõ kiállítási
térbe vezetett, ahol különgyûjteményeink
rendeztek be látványos kiállításokat. A Ke-
leti Gyûjtemény Mecsetek, kalifák és imá-
mok: az arab világbirodalom címû kiállítása
volt megtekinthetõ, a Régi Könyvek Tára is
megmutatta értékes középkori vonatkozású
könyveit, a Zenei Gyûjtemény kiállított ké-
pekkel, dokumentumokkal megidézte a kö-
zépkor zenei kultúráját, Európa és Magyar-
ország román kori emlékei címmel mûvé-
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szeti albumainkból is berendeztünk néhány
tárlót, s a középkori orvoslással kapcsolatos
könyveinket is kiállítottuk itt. Szintén a kiál-
lítási térben a kémia nemzetközi éve kap-
csán lelkes vegyészhallgatók Németh Vero-
nika szakmódszertan-oktató vezetésével ké-
miai kísérleteket mutattak be az Alkimista
Mûhelyben. A könyvtári éjszakára érkezõ
látogatók a kivételes alkalomnak megfelelõ-
en most olvasójegy nélkül is beléphettek a
könyvtárba, ahol a földszinti átrium színes
középkori vásári forgataggá alakult át. Az
Ördögszekér Bt.-tõl kölcsönzött faszerkeze-
tes sátrak biztosították az autentikus légkört.
Ezeket a sátrakat jól ki tudtuk használni, hi-
szen itt rendezkedett be az Üdvöz-légy! in-
formációs pont (vendégfogadó asztalunkon
információt, programfüzetet, játékleíráso-
kat, azonosítót a számítógépes játékokhoz
és kvízlapokat kaphattak látogatóink), egy-
egy sátortól indultak óránként a különbözõ
tematikájú könyvtárbemutató túrák, s a
könyvbörzén árusított könyveket is a sátrak
alatt helyeztük el. A bátaszéki II. Géza Gim-
názium csodaszép korhû jelmezeket adott
kölcsön a könyvtárnak, így a lovagoknak,
szerzeteseknek, várkisasszonyoknak és úr-
hölgyeknek beöltözött könyvtáros kollégák
a tömegben elvegyülve valóban középkori
idõutazóknak tûntek. 

Negyed héttõl a zenemûvészeti kar Gre-
gorián kórusa énekelt a földszintre tekintõ
elsõ emeleti hídról, igazán különleges lát-
ványt és hangzást nyújtva. Ezt követõen az
Egyetemi Könyvtár Színjátszó Köre foglalta
el az átriumban kialakított vásárteret, ahol a
vásári komédiák mintájára négy középkori
bohózatot mutattak be. Az esemény hivata-
los megnyitója követte a színielõadást, ahol
Mader Béla, a könyvtár fõigazgatója,
Keveházi Katalin fõigazgató-helyettes és
Hannus István egyetemi tanár, az Alkalma-
zott és Környezeti Kémiai Tanszék profesz-
szora mondott köszöntõ beszédet. 

A könyvtári éjszakák hagyományosnak
mondható programjai nyolc órától várták az
érdeklõdõket. Óránként indultak a tavalyról
már jól ismert elnevezésû tematikus könyv-
tárbemutató túráink, melyekre elõzetesen le-
hetett regisztrálni a különbözõ túrasátraknál.
A legkülönlegesebb túránkon, a Secretum

túrán középkori rejtélyek nyomába eredhet-
tek kis létszámú csoportok. A túra kü-
löngyûjteményeink kiállításainak megte-
kintésével indult, majd egy multimédiás 
eszközökkel kiegészített elõadás a középkor
három megoldatlan rejtélyével foglalkozott:
a katolikus egyház egyik legvitatottabb
ereklyéjével, az állítólag Jézus testének kép-
mását ábrázoló torinói lepellel, a mindmáig
ismeretlen betûkkel és nyelven írott
Voynich-kézirattal, és végül az oszmán-tö-
rök admirális, Piri Reis számos földrajztör-
téneti furcsaságot tartalmazó térképével. 
A túra harmadik állomása az est egyik part-
nere, a Mozaik Kiadó különleges, 3D-s ok-
tatással kapcsolatos programfejlesztéseinek
bemutatása volt, mely a harmadik emeleti
nyelvi és irodalmi szakolvasóban volt meg-
tekinthetõ.

Sok egyéb program, érdekesség, látniva-
ló zajlott az épület átriumában. A földszinti
folyóirat-olvasót fényképész-mûteremmé
varázsolták a digitalizáló csoport tagjai, s
egész éjjel fotózták a kalodába zárt vagy kö-
zépkori jelmezbe bújt látogatókat. Az elké-
szült fényképeket aztán a könyvtári éjszaka
után csekély díj ellenében vehették át olva-
sóink a tájékoztatóban. Leselejtezett köny-
veink kiárusítása is egész éjjel folyt az átri-
umban kétszáz forintos egységáron, „amíg 
a készlet tartott”. A Lepény-lesõ sátorban a
túrákon részt vevõk válthatták be lepényje-
gyeiket almára-gyömbérsörre vagy lepény-
re-gyömbérsörre. De volt itt boszorkány-
konyha a Mentalfitol támogatásával, ahol a
fûszerek, növények gyógyító erejébe kóstol-
hattak bele az „éjszakázók” az Oláh Zoltán
által vezetett Pharmacoidea Kft. Kutatócso-
port jóvoltából. Az átriumból nyíló szeminá-
riumi termekben a kémia nemzetközi évéhez
kapcsolódó programok zajlottak. Volt Elem-
foglaló játék, mely a Honfoglaló mintájára a
játékosok kémiai tudását mérte fel, egy má-
sik teremben pedig kémiai kísérleteket néz-
hettek meg az érdeklõdõk 3D-ben. Ismét
volt Montázs-szoba, s az átriumban a szege-
di Oroszlánszív Lovagrend a középkori baj-
vívással, az Anno Domini táncegyüttes pe-
dig az udvari táncokkal ismertetett meg ben-
nünket. A kölcsönzõben tíz órától a „kegye-
lem órái” peregtek, amikor a késedelmes
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könyvek után járó pénzbüntetésnek – attól
függõen, hogy milyen szerencseszelvényt
húzott az olvasó – csak 25, 50 vagy 75 szá-
zalékát kellett megfizetni.

Az elsõ emeleti általános és társadalom-
tudományi szakolvasói tér a komolyabb tu-
dományok színtere volt: nyolc órától itt kez-
dõdtek a középkori témájú elõadások. Az
egyetemi könyvtár amellett, hogy ezen a kü-
lönleges éjszakán könnyedebb, játékosabb
oldaláról is bemutatkozott, igyekszik elõtér-
ben tartani felsõoktatási jellegét, mellyel el-
sõsorban a tudományos és kutatómunka
szolgálatában áll. Elõadásaink is ezt a kettõs
célt szolgálták: tanítani és gyönyörködtetni.
Elhangzottak izgalmas beszámolók például
az Aranygyapjú mítosz kialakulásáról, a kö-
zépkori alkímiáról és „aranycsinálásról”,
földrajzi felfedezésekrõl, középkori medici-
náról és gyógyszerekrõl.

A második emeletre tévedõknek a „Tu-
dás hídján” kellett megválaszolniuk öt, illet-
ve három néha komoly, néha tréfás, sokszor
pedig zavarba ejtõ kérdést a Monty Python
társaság Gyalog galopp címû filmje után
szabadon.

Az épület harmadik emeletére érkezõk
egy középkori játszóházban találták magu-
kat. A kézmûves foglalkozásokon a lányok
középkori fejdíszt, a fiúk pajzsot készíthet-
tek, az ügyesebbek megpróbálkozhattak a
rózsaablak-festéssel, az iniciálékészítéssel, s
a bátrabbak a lovagi tornán mutathatták meg
ügyességüket. Ugyanitt az õsi avarok ruhá-
zatát és fegyverzetét is bemutatták. Szintén
a harmadik emeleten, a nyelvi és irodalmi
szakolvasóban épült fel „Camelot vára” 250
kartondobozból a Reményi Csomagolás-
technika jóvoltából. Aki kiállta a hét próbát
Artúr király kerek asztalánál, azt lovaggá
ütötték a játékvezetõk. De volt itt középkori
activity, Carcassone társasjáték, kockajáték,
sõt, egy középkori gobelinvarró-mûhely is,
ahol a várkisasszonyok próbálhatták ki te-
hetségüket. 

A könyvtári éjszaka programjait igyekez-
tünk úgy összeválogatni, megszervezni,
hogy a kellemes szórakozás, kikapcsolódás
mellett a vállalkozó kedvûek szellemi tor-
nán is részt vehessenek: összesen 24 féle
kvízjátékon tesztelhették le tudásukat láto-

gatóink. Voltak túrakvízek, melyek kérdései
a túrákon elhangzottakra vonatkoztak, de
rengeteg középkori témájú tesztlap is kitöl-
tésre várt középkori irodalommal, történe-
lemmel, mûvészetekkel, a lovagi kultúrával,
vikingekkel kapcsolatban. Az elsõ emeleti
számítógépes kabinet 162 számítógépe pe-
dig a képes-gépes kvízjátéknak adott helyet,
ahol középkori kastélyokat, nevezetes kö-
zépkori személyiségeket, mûvészeti alkotá-
sokat kellett felismerniük a játékosoknak. 
A nyertes kvízezõknek rengeteg értékes
ajándékot osztottunk ki támogatóink és a
Kökörcsin Könyvtári Kézmûves Kör jóvol-
tából. S mivel mi is kíváncsiak voltunk a
résztvevõk véleményére, az átriumban felál-
lított Like-ponton a Facebook mintájára
egész este „lájkolni” (kedvelni) lehetett az
egyes mûsorokat, programokat, s „megosz-
tani” mindenkivel élményeinket. 

Az egyetemi könyvtár végül március 24-én
hajnali két órakor bezárta ugyan kapuit a lá-
togatók elõtt, de csak egy rövid idõre, hiszen
reggel nyolctól a szokásos nyitva tartási
rendnek megfelelõen állt az olvasók rendel-
kezésére minden szolgáltatásunk. A könyv-
tárosokra tehát nagyon sok feladat várt: még
éjjel eltakarítottuk a „romokat”, s eredeti
formájukra állítottuk vissza a szakolvasó
termeket, a folyóirat-olvasót, a számítógé-
pes kabineteket s az átriumot. Elkezdtük a
statisztikák számítgatásait, a sajtóvisszhang
gyûjtését, archiválását. S összességében le-
vonni a konzekvenciát: Ez jó mulatság,
könyvtáros munka volt!

Már idén elkezdõdik a 2012-es könyvtári
éjszaka tervezése, szervezése, mely a rene-
szánsz történelmi korába röpít majd vissza
minket. Szeretettel várunk mindenkit legkö-
zelebb is! ■
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Az Informatikai és Könyvtári Szövetség
(IKSZ) 2011. május 10-én tartotta tisztújító
közgyûlését az Országos Széchényi Könyvtár
(OSZK) VI. emeleti elõadótermében. A Nem-
zeti Erõforrás Minisztérium (NEFMI) ré-
szérõl a közgyûlésen megjelent Rónai Iván,
a Könyvtári Osztály fõosztályvezetõ-he-
lyettese, a Magyar Könyvtárosok Egyesüle-
te (MKE) részérõl Fehér Miklós fõtitkár.

A közgyûlés napirendi pontjai 
a következõk voltak: 
• Az elnökség 2010. évi szakmai 
és pénzügyi beszámolója
• A felügyelõ bizottság 2010. évi 
beszámolója
• „A Könyvtárügyért” díj átadása
• Tisztújítás

Fodor Péter elnök azzal kezdte beszámo-
lóját, hogy az Informatikai és Könyvtári
Szövetség 2010-ben, a decemberi közgyû-
lésen emlékezett meg az IKSZ jogelõdje, a
Könyvtári és Informatikai Kamara megala-
kulásáról. Az ünnepi eseményre meghívták
az alapítókat: Zalainé Kovács Évát, Ska-
liczki Juditot és Ramháb Máriát, aki azóta
is aktívan kiveszi a részét az IKSZ vezeté-
sébõl, mint a szövetség alelnöke.

Az IKSZ az elmúlt húsz év alatt kialakí-
totta és folyamatosan vállalta a könyvtáros
társadalom és a könyvtáros szakma számá-
ra meghatározó programjait: az Internet Fi-
estát, az összefogás rendezvénysorozatot és
a csongrádi konferenciát. 

2010 a megváltozott helyzet idõszaka
volt. A TIOP- és TÁMOP-pályázatok ki-
emelkedõ éve, ami infrastrukturális fejlesz-
tésekre, a szolgáltatások és lehetõségek új-
ragondolására adott lehetõséget, de megmu-
tatkoztak ezek korlátai is. Más tárgyalási
pozíciót kellett kialakítani, számolni kellett
a támogatások összegének csökkenésével,
és általánossá váltak az intézményi össze-
vonások.

Megnõtt a szerepe az érdekegyeztetõ fó-
rumok, együttmûködési lehetõségek kihasz-
nálásának az MKE-vel. Megváltozott a 
fõhatósággal, a NEFMI Könyvtári Osztá-
lyával kialakult kapcsolat, a már nem és
még nem helyzetébõl kell eljutni az erõtel-
jesebb partneri viszony állapotába, hiszen
kölcsönösen szükségünk van egymásra.

Fodor Péter említette, hogy 2011 máso-
dik félévében várható az önkormányzati
törvény módosítása, ami nagy befolyással
lehet a könyvtárak mûködésére. Szintén
várható az 1997. évi CXL. törvény módosí-
tása, amely esetben arra kell törekednünk,
hogy alakíthassuk, formálhassuk, és ne csak
elfogadjuk. Példaként hozta fel a kaposvári
intézményi összevonást, vagy a debreceni
helyzetet az egyhónapos zárva tartással. 
Az IKSZ-nek határozottan kell fellépnie ha-
sonló ügyekben, hogy a folyamatot megál-
líthassuk.
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✒✒    Cs. Angyal Katalin

Beszámoló az Informatikai és Könyvtári Szövetség 
tisztújító közgyûlésérõl

Fodor Péter



Fodor Péter kitért a Márai programra,
amely több mint hároméves huzavona után
május 1-jével elindul, de az eredeti elképze-
lésekbõl már több esetben engednie kellett
a könyvtáros szakmának.

2010-ben az IKSZ módosította alapsza-
bályát, szervezeti módosítások után át kell
gondolni a tagozatok mûködését, hogy mi-
lyen formában lehetne azt megújítani és mi-
lyen megfelelõ koordinációra van szükség,
hogy valóban hatékonyan fejthessék ki mû-
ködésüket.

Fodor Péter az eltelt ciklusról elmondta,
hogy az IKSZ folytatta érdekérvényesítõ
szerepét. A 2007-ben elfogadott prioritások
alapján fejtette ki tevékenységét. A mai ver-
senyhelyzetben az IKSZ akkor képes a ha-
tékony mûködésre, ha jelen van, kezdemé-
nyez és szerepet vállal a könyvtáros szakma
életében. 

A szolgáltatások terén össze kell egyez-
tetni a tradicionális értékeket az informati-
kai lehetõségekkel. A döntéshozókban,
döntés-elõkészítõkben tudatosítani kell a
tudás szerepét, és programjainkkal fel kell
hívnunk a fenntartók és a felhasználók fi-
gyelmét a szellemi tõkebefektetés fontossá-
gára. A napi élethelyzet állandó változását
figyelembe véve még hangsúlyosabb szere-
pe van a szakmai érdekek érvényesítésének.
Az utóbbi években zajló gazdasági válság
idõszaka azt mutatta meg, hogy az Informa-
tikai és Könyvtári Szövetség a megfelelõ
szerepét betöltötte.

Ramháb Mária fûzött néhány megjegy-
zést a beszámolóhoz. Szakmai összefogás
nélkül nem végezhetik munkájukat például
a kistelepüléseken a könyvtárosok. Kiemelt
szerep jut a jövõben is a szakmai képvise-
letnek. A Márai programról kijelentette,
hogy június-júliusban válogathatnak a
könyvtárak a Márai-listáról a felhívás meg-
jelenése után, és õsszel jelenik meg a máso-
dik lista az újdonságokkal.

A következõ napirendi pontként Ber-
talanné Kovács Piroska, az IKSZ felügyelõ
bizottságának elnöke az eltelt ciklusról el-
mondta, hogy 2007 óta a szövetség anyagi-
lag megerõsödött, éves költségvetése meg-
duplázódott, jelentõs pénzügyi tartalékkal
rendelkezik. Céljai megvalósításához meg-

felelõek a forrásai, ami lehetõvé teszi a kel-
lõ határozottságot a célok elérésében. 
Dicséretre méltó az elnökség pályázati
eredményessége, valamint minden törekvé-
se, ami a szövetség cselekvési szabadságá-
nak anyagi megalapozására irányul.

Az elhangzott beszámolókat a közgyûlés
egyhangúlag elfogadta.

A beszámolók elhangzása után Fodor
Péter bejelentette az elnökség és a felügye-
lõ bizottság lemondását, és megköszönte a
végleg leköszönõknek – Szlatky Mária,
Dippold Péter, Bertalanné Kovács Piroska,
Nemes Erzsébet és Komlósi József – az
IKSZ-ért kifejtett odaadó munkáját.

A következõkben Fonyó Istvánné,
„A Könyvtárügyért” díj kuratóriumának el-
nöke ismertette a kuratórium javaslata alap-
ján az elnökség döntését a 2011. évi díjazot-
takról. 2011-ben „A Könyvtárügyért” díj-
ban részesült Bertalanné Kovács Piroska, a
Verseghy Ferenc Megyei Könyvtár és Mû-
velõdési Intézet (Szolnok) igazgatója és a
Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár.

A közgyûlés fontos napirendi pontja kö-
vetkezett: a tisztújítás. Biczák Péter, a jelö-
lõbizottság elnöke ismertette a bizottság
tagjait: G. Szabó Lenke, Gutai István, Ne-
mes Erzsébet, Szlatky Mária. Röviden 
elmondta, hogy a szavazólistára azok a sze-
mélyek kerültek fel, akik egynél több sza-
vazatot kaptak a jelölésnél. A szavazás há-
rom körben zajlik: az elsõ körben az elnök
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Bertalanné
KovácsPiroska



és az alelnökök személyérõl; a második
körben az elnökségrõl és a harmadik körben
a felügyelõ bizottság tagjairól lehet szavaz-
ni. Lehetõség nyílt helyben jelölésre is. Mi-
vel ezzel a lehetõséggel nem éltek a jelenlé-
võk, megkezdõdött a szavazás.

Az Informatikai és Könyvtári Szövet-
ség újonnan megválasztott vezetõsége:
• Elnök:  Fodor Péter
• Alelnökök: Ramháb Mária és Virágos
Márta
• Elnökség: Mender Tiborné, Fonyó
Istvánné, Horváth Varga Margit,
Gyurics Zoltánné
• Felügyelõ bizottság: Knorrné Csányi
Zsuzsanna, Tõzsér Istvánné, Horváth
József, Pádár Lászlóné, Koglerné Her-
nádi Ágnes

A szavazás végeztével Fodor Péter a ve-
zetõség nevében megköszönte a bizalmat és
jó munkát kívánt az IKSZ tagjainak.

A közgyûlés után a felügyelõ bizottság
megtartotta elsõ ülését, és Knorrné Csányi
Zsuzsát választotta elnökéül, Pádár Lász-
lónét pedig elnökhelyettesnek. ■

Gratulálunk kollégáinknak a kitüntetés-
hez, és további sikeres munkát kívánunk! –
a szerk.
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Fonyó IstvánnéSóron László

Dekoratív könyveket mutatnak be

Az Országos Széchényi Könyvtárban, má-
jus 18-tól megtekinthetik az érdeklõdõk
többek között a Pécsi egyházmegye alapítá-
sának ezredik évfordulójára megjelent pécsi
Missale fakszimile kiadását, és szó lesz egy
karácsonyra megjelenõ másik hasonmás ki-
adásról is, a budapesti Concordantiae cari-
tatisról. A kötetekben az a közös, hogy
mindkettõ a szekszárdi Schöck Gyula ala-
pos nyomdai elõkészítõ munkáját dicséri. 

A Pro Typographia versenyen arany fo-
kozatot kapott Missale a Pécsi Püspöki
Kincstárban õrzött pergamenpéldány máso-
lata. Tartalmaz 11 festett, aranyozott oldalt,
kézi bõrkötéssel és az eredeti veretek hû
másolatával készült. 

Hasonló könyvcsemegének ígérkezik a
Concordantiae caritatis kiadása is, aminek
eredeti példánya a budapesti Kegyesrendi
Központi Könyvtár tulajdona. Ez a ma Ma-
gyarországon õrzött leggazdagabban il-
lusztrált középkori kézirat. Az illusztrációk
az 1400 körüli évek közép-európai festé-
szetének legjelentõsebb alkotásai közé tar-
toznak. 

(Forrás: teol.hu)



Elnöki sör

Alapítóatya Fõzet ez a neve annak a sör-
nek, amely George Washingtonnak, az
Egyesült Államok elsõ elnökének receptje
alapján készül. A kézírásos recept a New
York-i Közkönyvtár tulajdonában van, a
könyvtár pedig összeállt a Coney Island
szeszfõzdével Washington sörének „feltá-
masztására”.

(Forrás: manstyle.hu)

Kúriából könyvtár

Dunaharasztiban átadták a restaurált
Laffert-kúriát, amely a helyreállítás után
könyvtárnak, kiállítótereknek ad otthont és
alkalmassá vált helyi események megren-
dezésére is. A barokk kúriát az 1720-as
években emelte a Laffert család, amely a

XVII. század végén szerzett birtokot a te-
rületen. A história szerint utóbb magtár
lett, majd részben lakóházként, részben
szobrász mûteremként használták, lakói a
járószintet feltöltötték, belsõ falakat húz-
tak, így a térszerkezetek, ha nem is vissza-
fordíthatatlanul, de megváltoztak. 

A felújítási munkák tervezésekor az
épület eredeti térszerkezetének és a feltár-
ható barokk kori emlékeknek a megmuta-
tása, valamint a mai igények és funkciók
szerinti használat volt a cél. Ezért a kúria
kert felõli oldalán fogadóhelyiséget, kiállí-
tási tereket, kávézót alakítottak ki, a pad-
lástérben pedig oktatási, elõadói termet.
Az utcafronton könyvtárszoba, szalon, 
kiállítási terem kapott helyet. A díszterem
- amelynek korongmotívumos, szalagkere-
tes falfestménye eredeti teljességében ba-
rokk kastélykertet idézhetett – visszanyer-
te eredeti hangulatát.

(Forrás: mult-kor.hu)
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„AZ ÉN KÖNYVTÁRAM”

FELHÍVÁS

Kedves Kollégák!

Az én könyvtáram címmel várjuk könyvtáruk 
gyereklátogatói írásait, rajzait, fotóit.

Az érdemesebbeket lapunk hasábjain megjelentetjük, 
illetve könyvjutalommal díjazzuk.

Érdeklõdni lehet az afulopa@gmail.com e-mail címen.



MKE Helyismereti 
Könyvtárosok Szervezetének
XVIII. Országos Tanácskozása
Európaiság és nemzeti, 
helyi értékek

Magyarország soros európai uniós elnöksége kap-

csán, 2011 elsõ felében, Gödöllõ kiemelt figyel-

met kapott. Rangos tanácskozások, találkozók

helyszíne a Gödöllõi Királyi Kastély. A városban

és a kastélyban számos felújítás történt a soros el-

nökséget megelõzõ idõszakban. Megszépültek a

város közterei, parkjai, és fontosabb mûemlékei is.

Az ünneplõbe öltözött kisváros könyvtára várja a

helyismereti könyvtárosokat a XVIII. országos ta-

nácskozásra.

A tanácskozás idõpontja: 
2011. július 6–8.

A tanácskozás helyszíne:
Gödöllõi Városi Könyvtár és Információs Központ

(Gödöllõ, Dózsa György út 8.)

www. gvkik. hu

Jelentkezési határidõ: 
2011. június 3.

A konferenciára a jelentkezési lap a

www.gvkik.hu lapon érhetõ el.

Jelentkezéssel, programokkal 
kapcsolatos információ:
Fóthy Zsuzsanna

Tel.: 28/515-539, e-mail: fothy@gvkik.hu

Számlázással kapcsolatos információ:
Hedrich Márta

Tel.: 28/515-538, e-mail: hedrich@gvkik.hu

Tervezett program:
Július 6. szerda
Vendégek fogadása, regisztráció, szállás elfoglalása

12.00: Ebéd

14.00: A konferencia megnyitása

Köszöntõk

Kertész Gyula-emlékérem átadása

Szakmai elõadások:

Európaiság és nemzeti értékek 

Helyismereti fejlesztések a TÁMOP 3. 2. 4 kereté-

ben 

16.00: A Gödöllõi Királyi Kastély megtekintése

17.00: Városnézõ séta 

19.00: A GVKIK fogadása a konferencia minden

résztvevõje számára az Erzsébet Királyné Szállo-

dában

Július 7. csütörtök
8.00: Reggeli

9.00: Szakmai elõadások:

Európai uniós tájékoztatás 

Európai digitalizálási törekvések

A digitális oktatás helyzete

Lokális információk a Kisalföldi Tudástár portálon

– Kisfaludy Károly Megyei Könyvtár, Gyõr

Városi archívum könyvtáros szemmel 

– Hamvas Béla Városi Könyvtár, Százhalombatta

12.30: Ebéd

14.00: Helyismereti délután Máriabesnyõn 

és Gödöllõn

19.00: Vacsora

20.00: Városnézõ virtuális séta a régi Gödöllõn 

– vetítettképes bemutató

MKE HKSZ retroest

Július 8. péntek
8.00: Reggeli

9.00: Szakmai elõadások:

Európa Gödöllõn, EU-s forrásból felújított kas-

télyszárnyak

Gödöllõ monográfia I–II.

A kötetek és a gödöllõi helytörténeti kutatás fõ

irányainak bemutatása

Barokk év Gödöllõn, 2011

Helyismereti és múzeumpedagógiai munka a Gö-

döllõi Királyi Kastélyban, a Gödöllõi Városi Mú-

zeumban és a Pest Megyei Régészeti Raktárbázis

és Látványraktárban

Gödöllõ Gyûjtemény, Cserkész Könyvtár és Levél-

tár a Gödöllõi Városi Könyvtár és Információs

Központban

11.30: Fórum, a tanácskozás zárása

12.00: Ebéd, hazautazás
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Balogh-Bolega Mária
Városi Könyvtár, Újfehértó

Benczekovits Beatrix
Országos Mezõgazdasági Könyvtár, Budapest

Bényei Miklós
Debreceni Egyetem, Debrecen

Bozzai Judit
Berzsenyi Dániel Könyvtár, Szombathely

Dományi Zsuzsa
Móricz Zsigmond Városi Könyvtár, Tata

Földes György
Katona József Könyvtár, Kecskemét

Gál Ferencné
Városi Könyvtár, Újfehértó

Kádasné Uhr Viktória
KSH, Budapest

Kazsik Marianna
Városi Kulturális Központ és Könyvtár, Szerencs

Kiss Zsuzsanna
SZTE Egyetemi Könyvtár, Szeged

Orosz Noémi
Semmelweis Egyetem Egyetemi Könyvtára, Budapest

Petrozsényi Eszter
Móricz Zsigmond Városi Könyvtár, Tata

Pribojszky Mátyásné
Móricz Zsigmond Városi Könyvtár, Tata

Varga-Sabján Gyula
Martonosi Pál Városi Könyvtár, Kiskunhalas

Vasas Lívia
Semmelweis Egyetem Egyetemi Könyvtára, Budapest

Zadravecz Istvánné
Kiskunmajsa

E
se

m
én

yn
ap

tá
r,

 2
01

1

Dátum

V. 29–31.

V. 30.

VI. 6.

VI. 23-25.

VI. 18. v. 24.

VI. 24–25.

VI. 28–VII. 1.

VII. 6–8.

VII. 14–16.

IX. 17.

IX. 23.

Október

XI. 18.

Hely

Csongrád

Bp., OSZK

Bp., OPKM

Gödöllõ

Országosan

Komárom

Békéscsaba

Gödöllõ, GVKIK

Pécs, Tudásközpont

Országosan

Bp., OIK

Országosan

Szeged

Rendezvény

Kárpát-medencei könyvtárosok találkozója

Sallai-emlékülés

Horváth Tibor-emlékkonferencia

MoodleMoot konferencia

Múzeumok éjszakája

Tanítás, tanulás - mi a haszna?

KTE XIII. Nyári Akadémiája

MKE Helyismereti Szerv.

Vándorgyûlés. Tanulás-tudás-mûveltség.
Könyvtárosok a jövõ szolgálatában

A kulturális örökség napja

Nyelvek európai napja

Könyvtárak összefogása a társadalomért

A vonal üzenete: a képi ábrázolás szerepe 
az olvasáskultúra fejlesztésben

Rendezõ intézmény

IKSZ, 
Csemegi Károly VK

MKE TTSZ, KI,
Kovács Máté Apv.

OPKM

Szent István Egyetem

Publika, 
Jókai Mór VK, EKF

KTE

GVKIK, MKE

MKE

Országos Idegen-
nyelvû Könyvtár

IKSZ

SZTE JGYPK,
Somogyi Könyvtár

Információ

iksz@oszk.hu
konyvtar.csongrad.hu

manfai.miklosne@oszk.hu

titkarsag@opkm.hu

moodlekonf@gmail.com

http://tt.ektf.hu

www.ktep.hu

www.gvkik.hu

mke.info.hu

oik.hu

iksz@oszk.hu

hajdu@
jgypk.u-szeged.hu

Májusi lapszámunk szerzõi
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