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2011 júniusában lezárult az európai uniós
forrásokból támogatott könyvtári fejleszté-
sek elsõ sorozata. Május és június folyamán
szinte naponta érkeztek a meghívók a záró
rendezvényekre, amelyeken a nyertes pályá-
zók beszámoltak az elért eredményekrõl. Az
OSZK június 27-én mutatta be a TÁMOP-
forrásokból megvalósult fejlesztéseket. Bár
ugyanezen a napon tudomásunk szerint még
további két helyszínen tartottak hasonló ren-
dezvényt, jelentõs számú érdeklõdõ látoga-
tott el a nemzeti könyvtár bemutatójára is.

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv ke-
retében operatív programok, illetve azokon
belül akciótervek készültek, melyek több
szakmai területen is lehetõséget adtak a ma-
gyarországi könyvtáraknak a hosszú távú
terveik megvalósítására, a szolgáltatások
korszerûsítésére. A TIOP (Társadalmi Inf-
rastruktúra Operatív Program) keretében
eszközvásárlásra lehetett pályázni, míg a
TÁMOP (Társadalmi Megújulás Operatív
Program) a szolgáltatások fejlesztését támo-
gatta. Az OSZK – mint közép-magyarorszá-
gi intézmény – nem pályázhatott eszközvá-
sárlásra. Ez komoly nehézségeket jelentett,
hiszen korszerû szolgáltatás létrehozásához
megfelelõ minõségû eszközparkra is szükség
van. A szervereink és az asztali számítógépe-
ink jelentõs felújításra szorulnának, de erre
jelenleg nem állnak rendelkezésre anyagi
források. 

Országos könyvtári fejlesztések

A TÁMOP keretében kialakított TÁMOP
3.2.4 „Tudásdepó expressz – A könyvtári há-
lózat nem formális és informális képzési sze-
repének erõsítése az élethosszig tartó tanulás
érdekében” elnevezésû program valóban
rendkívüli lehetõséget jelentett a könyvtá-
raknak szolgáltatásaik megújulása terén.
Fontos megjegyezni, hogy a koncepcióban
kiemelt helyet kaptak az országos hatókörû
programok, ami lehetõvé tette, hogy közpon-

tosítva költséghatékonyan és ésszerûbben
történjenek azok a fejlesztések, amelyek az
egész könyvtári rendszer számára hasznosul-
nak. Az országos feladatokat szinte az utolsó
pillanatban, a pályázati kiírás megjelenése
elõtti napokban választották le a Tudásdepó-
pályázatok konzorciumok számára kiírt ré-
szérõl, de így is maradt idõ arra, hogy az
érintett intézmények, amelyek vállalkozhat-
tak ilyen mértékû fejlesztés menedzselésére,
még idõben átgondolják a vállalható felada-
tokat. Nem volt egyszerû a helyzet, hiszen
csak egy pályázatot lehetett beadni, ami azt
jelentette, hogy amelyik intézmény országos
feladatot kapott és vállalt, annak a saját fej-
lesztéseit is ugyanazon pályázatban kellett
megvalósítania, vagyis többszörös teher há-
rult ezekre a könyvtárakra. 

További nehézséget jelentett, hogy a vára-
kozásokhoz mérten szinte minden kiírás ki-
csit késõn jelent meg, és a teljesítés során is
számos nehézség hátráltatta a munkát. A tá-
mogatási szerzõdések megkötésére is megle-
hetõsen sokat kellett várni, és a közbeszerzé-
sek körüli változások, a közremûködõ szer-
vezetek többszöri átszervezése is okozott
csúszást a megvalósításban.

Mindezek ellenére komoly elõrelépést
könyvelhetünk el az intézmények életében.
A konzorciális együttmûködés nem csak
összekovácsolta az egy térségben mûködõ
könyvtárakat, de jelentõsen csökkentette a
párhuzamos fejlesztéseket, és lehetõvé tette,
hogy alacsonyabb költséggel, elosztott mun-
kával jobb eredményeket érjenek el és jól
hasznosítható, közös szolgáltatások jöjjenek
létre. 

Hasonlóan összehangolt munkát kívánt az
országos hatású könyvtári fejlesztések terve-
zése is. Lehetetlen lett volna, hogy minden
átfogó programot egy intézményre bízzunk,
mert ehhez nincs elegendõ erõforrás egyik
könyvtárban sem. Viszonylag rövid idõ állt
rendelkezésre, csak úgy lehetett teljesíteni az
elvárásokat, ha több intézmény összefogott
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és elosztották a munkát. A nemzeti könyvtár
vállalta a feladatok megvalósításának koor-
dinálását. Az OSZK a MOKKA (Magyar Or-
szágos Közös Katalógus) és a Köztaurusz
rendszerének megújítására pályázott, a Deb-
receni Egyetem Egyetemi és Nemzeti
Könyvtára a közös katalógusra épülõ Orszá-
gos Dokumentumellátási Rendszer új ala-
pokra helyezését irányította, a veszprémi
Pannon Egyetem az elektronikus dokumen-
tumok könyvtári forgalmazására készített
koncepciót. A Miskolci Egyetemen digitális
archívum készült a cikkeknek és részdoku-
mentumoknak, amely minden könyvtár szá-
mára elérhetõ lesz, valamint egy közös kere-
sõfelület jött létre a MATARKA, az EPA és
a HUMANUS adatbázisok egypontos lekér-
dezésére. A Miskolcon létrejött szolgáltatá-
sokat is az OSZK-ban rendezett záróprogra-
mon mutatták be, mivel a fejlesztéseknek az
OSZK is részese volt az általa mûködtetett
adatbázisok révén. Az OSZK nem volt tagja
a konzorciumnak, így munkatársaink külsõ
szakértõként vettek részt a megvalósításban. 

Az OSZK TÁMOP-pályázata

Az Országos Széchényi Könyvtár TÁMOP-
3.2.4-08/2-2009-0002 számú, A nemzeti
könyvtár az élethosszig tartó tanulásért. Or-
szágos és intézményi fejlesztések a tanulás
szolgálatában, az állományok hozzáférhetõ-
ségének biztosítására, innovatív új szolgálta-
tások kialakítására és az olvasás népsze-
rûsítésére címet viselõ pályázata három fõ
elemet tartalmazott, melyek mindegyike or-
szágos hatású eredményt is hozott. A három
fõ feladatcsoport megvalósítását a témaveze-
tõk mutatták be a zárórendezvényen, mely-
nek házigazdája Dippold Péter volt, aki az
OSZK pályázatának projektvezetõjeként a
teljes pályázati megvalósítást irányította. 

A sajtótájékoztatón Hammerstein Judit
államtitkár és Sajó Andrea, az OSZK fõigaz-
gatója köszöntötte a vendégeket. Dippold
Péter bevezetõ áttekintésében ismertette az
európai uniós források bevonásával megva-
lósuló fejlesztések jelentõségét a nemzeti
könyvtár szempontjából, és röviden ismer-
tette a pályázatunk fõbb elemeit.

Az OSZK katalógusának tartalmi bõvítése

Rácz Ágnes számolt be a „retrokonverzió”
eredményeirõl. Visszatekintésében bemutat-
ta a katalógus fejlesztésének történetét,
amely az 1980-as évek derekára nyúlik visz-
sza. Az elsõ koncepció az OSZK számítógé-
pes könyvtár-technológiai rendszerére 1990-
ben készült NEKTÁR (Nemzeti Könyvtári
Átfogó Információs Rendszer) néven. Még
ebben az évben létrejött az OSZK számító-
gép-központja. Elsõként a DOBIS/LIBIS
rendszert használtuk, az Amicusra csak a
’90-es évek végén tértünk át. A cédulakataló-
gus bõvítését az 1991-es impresszummal
zártuk le, attól kezdve kizárólag az elektroni-
kus katalógusban rögzítettük a könyvek ada-
tait. Az új rendszer lehetõvé tette a korábban
külön fejlesztett katalógusok egyesítését, és
– részben saját forrásból – az idõszaki kiad-
ványok konverziója is megtörtént. Bár 2001-
ben készült egy megvalósíthatósági ta-
nulmány a könyvtár cédulakatalógusának
retrospektív konverziójáról, de sajnos a mun-
kálatok továbbra is csak kis lépésekben tud-
tak haladni, mert önerõbõl, a költségvetési
támogatásból nem tudtunk erre komolyabb
forrásokat fordítani, nagyobb összegû támo-
gatáshoz pedig nem sikerült hozzájutni.
2004-ben, az Informatikai és Hírközlési Mi-
nisztérium (IHM) 140 millió forintos támo-
gatásának köszönhetõen, mintegy 400 ezer
cédula adataival bõvülhetett a katalógus, és
megkezdõdött a besorolási adatok létrehozá-
sa is. 2008-ig ismét kisebb lépésekkel halad-
tunk elõre, míg végül a 2009-ben elnyert
TÁMOP-támogatás segítségével az 1926 és
1950 között feldolgozott könyvekrõl újabb
250 ezer cédula konverziója történhetett
meg. Közbeszerzéssel választottuk ki azt a
külsõ céget, amelyik az adatbevitelt meg-
szervezte.

Jelentõsen gyorsította a folyamatot, hogy
az adatbevitel közvetlenül az Amicusba tör-
tént, távoli eléréssel. Az adatbevitel ellenõr-
zése nem csak a vállalkozó részérõl történt
meg. Az OSZK-ban mûködõ, megfelelõ
szakismerettel rendelkezõ kontrollcsoport
feladata volt, hogy a rekordokat szükség ese-
tén autopszia segítségével kiegészítse. Csak
a kétszeri ellenõrzés után jóváhagyott rekord
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kerülhetett az online katalógusba, de mivel
ez a munka párhuzamosan folyt az adatbevi-
tellel, így rövid átfutási idõvel jelentek meg
az adatbázisban az új tételek, sõt, még aznap
átkerültek a MOKKA-ba is. Ez a többi
könyvtár számára is elõnyös megoldás volt,
hiszen így viszonylag hamar elérték a saját
feldolgozásukhoz alapul felhasználható, el-
lenõrzött bibliográfiai leírásokat, ami azért is
volt fontos, mert így könnyebben és jobb mi-
nõségben tudták teljesíteni a partnereink a
saját TÁMOP-pályázatuk keretében vállalt
rekordátadást a MOKKA számára.

A bibliográfiai leíráshoz példányrekor-
dok is készültek, valamint ezek mellett mint-
egy 1000 tételnyi, nagyobb részben idegen
nyelvû apró- és kisnyomtatvány feldolgozá-
sa is megtörtént. Az adatbevitelre és az ellen-
õrzésre 81 millió forintot fordíthattunk a pá-
lyázatból, a cédulák szkennelését önerõbõl
oldottuk meg. A pályázat eredményeként a
törzsgyûjtemény feltártsági szintjét az online
katalógusban 48%-ról 62%-ra tudtunk emel-
ni. Ez természetesen nagyon jelentõs elõrelé-
pés, de egyúttal azt is mutatja, hogy ez a
munka még korántsem ért véget.

További feladatok a katalogizálás terén

2006 óta folyik a sorozati jelzeteken lévõ do-
kumentumok feltárása a szolgálati számren-
des katalógus alapján, továbbá a jegyzet-
anyag (kb. 27 200 mû) feltárása is csak saját
erõkkel történhet. A különgyûjteményi tá-
rakban is megindult a feldolgozás: fõként
térképek, zenei kéziratok és a képeslapok
egy részének visszamenõleges feltárása ké-
szült el. A Könyvtártudományi Szakkönyv-
tárban a most lezárult retrospektív konverzi-
ót követõen lenne érdemes folytatni a feltá-
rást, hiszen az ott kezelt könyvállomány
mintegy 50%-os átfedésben van a törzsgyûj-
teménnyel, vagyis most felgyorsítható lenne
a munka és elkerülhetõ a duplikált feldolgo-
zás a rekordok nagy részének honosításával.

A jelentõsen bõvült adatbázis karbantar-
tása és a kapcsolódó besorolási adatok ellen-
õrzése, a hiányok pótlása, valamint az inde-
xek tisztítása folyamatos feladatot jelent a
nemzeti könyvtár számára.1

Még egy nagyléptékû feladat áll elõttünk:
a „müncheni” rendszerben feltárt régi köny-
veket rekatalogizálni kell. Ez mintegy 
203 ezer mû feldolgozását jelenti, méghozzá
az eredeti dokumentumok kézbevételével. 
A munka elindult, egy külön csoport foglal-
kozik ezzel az anyagrésszel; az elsõ eredmé-
nyekrõl a Magyar Könyvtárosok Egyesülete
pécsi vándorgyûlésén számoltak be munka-
társaink.

A közös katalógus és a Köztaurusz 

rendszerének megújítása

A MOKKA fejlesztése önmagában országos
jelentõségû volt, hiszen nemcsak a katalógus
mûködtetõ és visszakeresõ rendszere újult
meg, hanem egyre több könyvtár számára
válik lehetõvé a csatlakozás ahhoz az adatbá-
zishoz, amely egyúttal az Országos Doku-
mentumellátási Rendszert (ODR) is kiszol-
gálja majd. A korábbi két adatbázis helyett
most egyetlen helyen gyûjtjük a leíró rekor-
dokat és a példányadatokat, melyeket több-
szörösen hasznosítunk. Egyfelõl segítjük a
katalogizálási munkát és az egységesség felé
tereljük a könyvtári feldolgozást, másfelõl
adatokat szolgáltatunk a könyvtárközi köl-
csönzés céljaira. Eddig két helyre kellett be-
jelenteni az állományleíró adatokat, most
csak egy adatbázissal kell kapcsolatba lépni,
és mindkét szolgáltatáshoz láthatóvá válnak
a szükséges információk.

Az országos fejlesztések között kiemelt
helyet foglalt el a MOKKA és az ODR pár-
huzamos, összehangolt megújítása, amit az
OSZK és a Debreceni Egyetem Egyetemi és
Nemzeti Könyvtárának munkatársai valósí-
tottak meg. Már az elõkészületek idején több
találkozó alkalmával alakítottuk ki az új
szolgáltatások tervét, és a megvalósítás során
is szorosan együttmûködtünk. Megkönnyí-
tette a helyzetet, hogy mindkét feladat eseté-
ben a közbeszerzést ugyanaz a konzorcium
nyerte meg, így minden adott volt ahhoz,
hogy ne történjenek párhuzamos fejleszté-
sek, és a két rendszer megfelelõ módon ki-
egészítse egymást. 

A fejlesztésre kiírt közbeszerzés Komplex
könyvtári informatikai megoldás – a MOKKA
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közös katalógus rendszer szállítására, fej-
lesztésére, testre szabására, támogatására,
és oktatására címmel jelent meg. Két ajánlat
érkezett, az egyik az eCorvina Kft. és a
Monguz Kft. közös konzorciumától, a másik
az IQSYS Zrt.-tõl. A közbeszerzési szakértõ
összesítette a szakértõi véleményeket, me-
lyek alapján a konzorcium lett a nyertes. Bár
a TÁMOP-pályázatunk 2010. január elején
indult, a MOKKA-val kapcsolatos vállal-
kozói szerzõdés megkötésére csak október
25-én kerülhetett sor. A vállalási összeg vala-
mivel alacsonyabb volt a tervezettnél, így ke-
letkezett némi tartalék, amelynek a hasznosí-
tására a projekt vége felé engedélyt kaptunk. 

A fejlesztés átfogó céljait az alábbiakban
fogalmaztuk meg: 

• Az országos lelõhely-nyilvántartás meg-
valósítása érdekében a gyûjtemények egysé-
ges elveken és szabványokon alapuló, teljes
körû feldolgozása

• Partnerségen és munkamegosztáson 
alapuló megoldások kifejlesztése a hagyo-
mányos és elektronikus dokumentumok 
feltárásának teljessé tétele érdekében; a pár-
huzamosságok és a duplikált feldolgozás ki-
küszöbölése

• Korszerû technológiák alkalmazása a
szolgáltatás minõségének javítása érdekében

• A közös katalógus építésében részt vevõ
könyvtárak munkatársainak folyamatos kép-
zése az elektronikus formában közvetített
szolgáltatások színvonalas mûködtetése ér-
dekében

• Igényes szolgáltatások kialakítása, mind
a könyvtári rendszer, mind a felhasználók ré-
szére

• Új, korszerû szolgáltatási formák kifej-
lesztése

A célok elérése érdekében elvégzendõ
feladatok:

• A MOKKA- és az ODR-adatbázis egye-
sítése

• A rekordok egységesítése
• A betöltõrendszer és a rekordszolgálta-

tás korszerûsítése
• Periodika és egyéb dokumentumtípusok

kezelése
• Indexelés és keresési lehetõségek átala-

kítása
• Példányadatok begyûjtése

A tervezés során az a döntés született,
hogy újraírják a teljes mûködtetõ környeze-
tet, a betöltést, a karbantartást, a lekérdezést
és a rekordszolgáltatásokat egyaránt. A meg-
jelenítõ felület is megújult. Magát az alap-
adatbázist megtartottuk, de az új program-
rendszer hatékonyabbá tette a mûködését, és
lehetõvé vált, hogy minden könyvtár a neki
legmegfelelõbb módon csatlakozzon a közös
katalógushoz. Megõriztünk néhány Corvina-
komponenst, és a szolgáltatás oldalon
Monguz-eszközöket vontunk be. A fejlesztés
során nyílt forráskódú elemeket is használ-
tunk. A két különbözõ rendszer kiválasztott
és nagyrészt újraírt komponenseinek fel-
használásával reményeink szerint hatéko-
nyabb és rugalmasabb mûködést tudtunk 
elérni. A fejlesztõk vállalták, hogy a forrás-
kódot átadják a megrendelõnek, továbbá egy
évig ingyenesen vállalják a supportot, illetve
az esetlegesen fellépõ hibák javítását. 

Nehézséget jelentett, hogy az ODR fej-
lesztésére kiírt közbeszerzés még késõbb je-
lent meg, mint a MOKKA-é. Lényegesen ké-
sõbb született meg az ODR rendszerterve,
amely befolyással volt a MOKKA fejleszté-
sére. Mivel a két rendszernek szorosan
együtt kell mûködnie, elkerülhetetlen volt a
rendszerek összehangolása, amely csak
mindkét terv ismeretében történhetett meg.
Többek között ezt volt az oka annak, hogy 
a márciusra tervezett befejezés elvesztette
realitását, és kénytelenek voltunk határidõ-
módosítást kérni. Az engedélyt megkaptuk,
és így június 30-ára módosult a végsõ telje-
sítési határidõ. Tavasztól már szorosan
együtt dolgoztunk a két rendszer fejleszté-
sén, a videokonferenciákat is közösen szer-
veztük, budapesti, szegedi és debreceni
résztvevõkkel. 

Eleinte a bugreport elnevezésû hibakeze-
lõ rendszert használtuk az észrevételek meg-
vitatására, de késõbb áttértünk a lényegesen
komplexebb megoldást nyújtó JIRA feladat-
követõ szoftver használatára. Közben a wiki
rendszerben összeállított rendszertervet is
folyamatosan frissítettük, kiegészítettük, il-
letve a könyvtárakról és a könyvtáraknak
szóló információkat egy nyilvános wikiben
gyûjtöttük össze. Nagyon sok adatot, tudni-
valót kellett egyidejûleg kezelni és használ-
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ni, ezek nélkül a korszerû eszközök nélkül
sokkal nehezebben boldogultunk volna. 

A vállalkozási szerzõdés aláírása után
azonnal megindult a munka, hiszen a közbe-
szerzés csúszása miatt már így is késésben
voltunk. A rendszerterv elsõ verziója novem-
ber végéig elkészült, és kellõ részletességgel
tartalmazta a tennivalókat. Ennek ellenére
kéthetenként videokonferencia keretében ta-
lálkoztak a fejlesztõk és a megrendelõ képvi-
selõi, hogy folyamatosan figyelemmel kísér-
jék a munka elõrehaladását, meghatározzák
a következõ feladatokat és szükség esetén
módosítsák a terveket, ha ez indokoltnak lát-
szott. A találkozókon a szegedi és a debrece-
ni fejlesztõk is részt vettek. A rendszeres
kapcsolattartás és a személyes találkozók
mellett ezek a videokonferenciák is nagyon
hasznosnak bizonyultak, hiszen a földrajzi
távolságot áthidalva két fejlesztõi csoport
munkáját kellett összehangolni.

Már a megvalósítás kezdetén megtörtént
a munkamegosztás a konzorcium két tagja
között. Több alkalommal mûhelymunkát is
szerveztünk, hogy a rendszeres virtuális ta-
lálkozókat valós közös munkával tegyük ha-
tékonyabbá. Debrecenben két alkalommal is
tartottunk olyan munkanapot, amikor min-
den fejlesztõ egy helyen jött össze, és gépek-
kel felszerelve, hálózatos környezetben
egyeztették a fejlesztés legkritikusabb ré-
szeit, különösen az egymással kölcsönhatás-
ban lévõ programszegmensek kialakítását.

A munka során megújult a betöltõ rend-
szer, új módszert alakítottunk ki az egysége-
sítésre, a hibák kiszûrésére, és a betöltések-
rõl gyûjtött információk továbbítására. Meg-
újult a rekordkapcsolatok kezelése, és már
nem csak a könyvek adatait, hanem más do-
kumentumtípusokról szóló bibliográfiai ada-
tokat is tudunk fogadni. A leírásokon kívül a
példányadatok betöltésére is fel kellett készí-
teni a rendszert, hogy egyetlen betöltéssel
minden információ beérkezhessen az adatbá-
zisba, függetlenül attól, hogy a közös kataló-
gusban használjuk fel vagy az ODR számára
szükséges az adat. Az analitikus tételek ke-
zelése is okozott némi fejtörést, mivel ezt is
eltérõ módon viszik be a könyvtárak a helyi
rendszerekbe, a közös katalógusban viszont
meg kellett oldani az egységes kezelésüket. 

Kereséskor a túl nagy halmazokat
fazetták segítségével szûkíthetjük. A keresõ-
kérdés beírását automatikus kiegészítés
(autocomplete) funkció segíti. A találatokat
többféleképpen megjeleníthetjük (egyszerû,
teljes, részletes formában, MARC-ban, RIS-
ben, cédulaformátumban). A teljes adatsort
megjelenítõ oldalon megtaláljuk a közvetlen
linket a rekordhoz, és használhatunk meg-
osztásokat, továbbá lekérdezhetjük a doku-
mentumról a Google által tárolt infor-
mációkat is. A kereséstörténet használatával 
visszatérhetünk az elõzõ kérdésekhez, ha
szükséges. Kosárba gyûjthetjük a kiválasz-
tott rekordokat. A találatokat cím vagy ki-
adási év szerint rendezhetjük, növekvõ vagy
csökkenõ sorrendet választhatunk, és azt is
eldönthetjük, hogy 10, 20 vagy 50 találatot
szeretnénk-e egy oldalon áttekinteni. 

A „Források” adatblokkban megnézhet-
jük, hogy melyik könyvtárakban érhetõ el a
keresett könyv. Folyamatosan igyekszünk
betölteni a partnereinktõl a példányinformá-
ciókat is, de mivel ezek eddig kevés helyrõl
érkeztek be, még csak szórványosan jelenít-
hetõk meg. A rekordok letöltésénél az új fe-
lületen ki lehet választani a formátumot, a
karakterkódolást és a letöltés módját. A re-
kord közvetlenül átemelhetõ a Refworks bib-
liográfia-gyûjtõ adatbázisba.

A felsorolt lehetõségek a keresõfelületen
jelennek meg, de a rendszer a háttérben is
több újdonsággal rendelkezik. URL-figyelõ
pásztázza a tárolt hivatkozásokat, és kigyûjti
a már nem elérhetõ ugrópontokat. Rendsze-
res, automatikusan futó adatkarbantartással
igyekszünk biztosítani a sok helyrõl beérke-
zõ adatok tisztítását, egységesítését. A rend-
szer rugalmasságának biztosítása érdekében
a rendszergazda számára konfigurációs esz-
közök állnak rendelkezésre, melyek segítsé-
gével a kívánalmaknak megfelelõen finomít-
ható a betöltés és a megjelenítés. 

A könyvtárak számára „admin” belépést
biztosítunk. Bejelentkezés után módosíthat-
ják az elérhetõségi adatokat, beállíthatják a
szolgáltatáspolitikájukat érintõ információ-
kat, és tájékozódhatnak a beküldött rekordok
állapotáról. 

Terveink között szerepel, hogy mûhelyta-
lálkozón mutatjuk be partnereinknek az új

Könyvtári Levelezõ/ lap • 2011. szeptember 7



eszközöket, melyek segítik a könyvtárosok
munkáját, valamint külön találkozót szerve-
zünk a katalogizálóknak, remélve, hogy egy-
re inkább az egységes szemlélet felé tudjuk
terelni a feltáró munkát. 

Részletes dokumentáció készül a rend-
szerrõl, de emellett felhasználói és üzemelte-
tõi kézikönyv is rendelkezésre áll a napi 
mûködtetés zökkenõmentes biztosításához.
Szeretnénk, ha a könyvtárak maguk is részt
vennének a MOKKA-wiki (wiki.mokka.hu)
feltöltésében, hiszen itt szeretnénk össze-
gyûjteni és közzétenni minden adatot, amely
a közös katalógus számára fontos információ
a könyvtárak katalogizálási szokásairól, il-
letve segítheti a helyi informatikusok, rend-
szergazdák munkáját.

A MOKKA és az ODR integrációját éke-
sen bizonyítja, hogy az OSZK záróren-
dezvényén a könyvtárközi kölcsönzés és az
olvasói kölcsönzési szolgáltatások megújítá-
sáról is elhangzott egy elõadás2, hiszen an-
nak ellenére, hogy ez a fejlesztés a Debrece-
ni Egyetemen folyt, nem valósulhatott volna
meg a nemzeti könyvtárral való szoros
együttmûködés nélkül. 

Köztaurusz 

– megszokott felület új alapokon

A Köztaurusz adatkezelõ rendszerének meg-
újítása már régen a tervek között szerepelt,
de csak most, a TÁMOP-pályázat elnyerésé-
vel nyílt meg a reális lehetõség arra, hogy új
alapokra helyezzük az adatbázis karbantartá-
sát, bõvítését. A közbeszerzés nyertesének
alvállalkozójaként a SZTAKI szakemberei
végezték a programozási munkákat. A szak-
mai szempontok széles körû érvényesítését
az biztosította, hogy szakértõként Ungváry
Rudolf, a Köztaurusz megalkotója és állandó
gondozója vett részt a munkálatokban, a ren-
dezvényen is õ mutatta be a legfontosabb
eredményeket. 

Fontos célkitûzés volt, hogy az adatkar-
bantartó felület ne változzon lényegesen, ne
kelljen teljesen új eszközökkel megismer-
kedniük a közremûködõknek. A kezelõrend-
szer jelentõs korszerûsítésen esett át, új szol-
gáltatásokkal bõvült, és reményeink szerint

ezentúl sokkal egyszerûbbé válik a frissített
adatbázis átemelése más rendszerekbe. 

A Könyvtári Intézet sokszínû programja 

Az OSZK pályázatában a legösszetettebb
rész a Könyvtári Intézet programcsomagja
volt, amelyben oktatástámogató és országos
olvasásnépszerûsítõ projekteken kívül több
szakmai rendezvény is helyet kapott.

A szakmai továbbképzéshez újabb akkre-
ditált tananyagok készültek, és számos tan-
folyamon fogadtuk az ország különbözõ
pontjairól érkezõ kollégákat, akiknek a
könyvtárszakmai és szaknyelvi továbbkép-
zését részben szintén pályázati forrásból fe-
dezték a könyvtárak. A választható témák
között a könyvtári honlapok fejlesztésétõl a
közhasznú, illetve helyismereti információk
közzétételén keresztül a használók képzésére
való felkészülésig sok minden megtalálható
volt. A tanfolyamok természetesen nem csak
a pályázati idõszakban mûködtek, ezeket
igény szerint a késõbbiekben is elindítjuk.

Az olvasás népszerûsítése érdekében in-
dított kampány is meglehetõsen sokrétû volt.
A sajtóban is beszámoltunk a kapcsolódó
felmérésrõl, amely sajnos nem túlságosan
pozitív eredményeket hozott, de – összevet-
ve a korábbi hasonló kérdõíves felmérések
mutatószámaival – nagyon tanulságos lehet a
változó igények megismeréséhez és az olva-
sásfejlesztés irányainak kialakításához. Ku-
tatási jelleggel biblioterápiás mûhelytalálko-
zót szerveztünk, és a hátrányos helyzetûek
könyvtári kiszolgálásával, az értõ olvasás tá-
mogatásával is foglalkoztunk. A pályázat le-
hetõséget adott arra is, hogy szakmai találko-
zóinkra meghívjunk külföldi szakembereket,
és megismerkedjünk véleményükkel, szemé-
lyes tapasztalataikkal az olvasás és a beszéd-
készség fejlesztése terén tett erõfeszítések
hatásáról.

A gazdag programcsomagból a legjelen-
tõsebbnek a Családi olvasás éve elnevezésû
országos kampány bizonyult, amely meg-
mozgatta a könyvtári világot, és – az eddigi-
nél nagyobb arányú marketingmunkával tá-
mogatva – a családokon keresztül széles tár-
sadalmi rétegeket célzott meg. Az Informati-
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kai és Könyvtári Szövetséggel, valamint a
Nagycsaládosok Egyesületével közösen
szerveztük az akciókat, koordináltuk a ren-
dezvények szervezését, és közös promóciós
anyagokat készíttettünk az alábbi négy na-
gyobb témakörben:

• „Olvass nekem!” 
• Családi könyvtári napok 
• Család, ünnep, olvasás 
• Olvasás, tanulás, digitális írás-olvasás 
Hat sajtótájékoztatót szerveztünk, de ettõl

függetlenül is nagy sajtóvisszhangjuk volt a
programoknak.

Nagyon népszerûek voltak a K2 (könyv-
tár 2.0) kísérleti mûhely rendezvényei, mind
a változatos témakörben rendezett szakmai
napok, mind a „23 dolog” elnevezésû, az új
technológiák alkalmazását segítõ, szórakoz-
tató formában, virtuális környezetben szer-
vezett továbbképzés foglalkozásai. A K2
blogban rendszeresen beszámoltunk a ren-
dezvényekrõl.

Az interaktív könyvtári portálon, a
konyvtar.hu-n újabb szolgáltatásokat hoz-
tunk létre, különféle, a szakmai igényekhez
és az olvasók érdeklõdéséhez igazodó tema-
tikus ajánlók készültek, valamint ide is integ-
rálódnak az olvasásfejlesztési programok. 

A pályázat adott lehetõséget arra is, hogy
a nyilvános könyvtárak jegyzéke, a Könyvtá-
ri Minerva, az éves statisztikák és a szakfel-
ügyeleti jelentések felhasználásával létre-
hozzunk egy könyvtári információs adat-
bázist.3

Összegzés

Amint a zárórendezvény elõadásaiból és a
fentiekbõl is kiderült, tényleg sokirányú fej-
lesztést kellett menedzselni egy viszonylago-
san rövid idõ alatt. A vállalt feladataink meg-
valósítása mind a pályázat ideje alatt, mind
azt követõen jelentõs hatással volt a többi
könyvtár tevékenységére, és nem elhanya-
golható mértékben erõsítette a nemzeti
könyvtár koordinációs szerepét is. Az OSZK
saját katalógusának és az OSZK üzemelteté-
sében mûködõ közös katalógusnak a bõvülé-
se, korszerûsítésének kihatása túlmutat az in-
tézmény falain, az egész magyar könyvtári

rendszer számára hasznosul, mint ahogy a
Könyvtári Intézet hagyományokon alapuló, a
partnereknek szakmai támogatást, módszer-
tani segítséget nyújtó tevékenysége is tovább
gazdagodott, erõsödött. 

Ugyanakkor nem szabad elfeledkeznünk
arról, hogy az elért eredmények fenntartása
sem kis feladat. A pályázati kiírás kötelezte a
nyerteseket, hogy írásban nyilatkozzanak ar-
ról, hogy a létrejött szolgáltatásokat még leg-
alább öt évig mûködtetik. Ez nem „csak”
szakmai odafigyelést igényel, hanem sok
esetben anyagi vonzattal is jár, aminek a
pénzügyi feltételeit a fenntartóval közösen
kell megteremteni. ■

Jegyzetek

1 A katalógus bõvítésérõl Rácz Ágnes: Az Országos Széchényi

Könyvtár elektronikus katalógusának fejlesztése címû elõadása

alapján készült az összefoglaló.

http://www.oszk.hu/sites/default/files/TAMOP_zaro_Racz.pdf

(2011.08.25.)
2 Koltay Klára: A MOKKA és az ODR rendszerek kapcsolata

http://www.oszk.hu/sites/default/files/Koltay-Klara-ODRfejl-

TAMOP-zaro.ppt (2011.08.24.)
3 A Könyvtári Intézet pályázati feladatairól az összefoglaló Ládi

László: A Könyvtári Intézet olvasás-, web- és minõségfejleszté-

si programcsomagja címû elõadása alapján készült. 

http://www.oszk.hu/sites/default/files/oszk_tamop_20110625.ppt

(2011.08.25.)
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Az Olvasás Portál (http://olvasas. opkm.hu)
az OFI – Országos Pedagógiai Könyvtár és
Múzeum (OPKM) legújabb fejlesztése, a
Nevelési Tudásdepó az olvasóvá neveléshez
és a digitális kompetenciák fejlesztéséért
címû projekt (TÁMOP 3.2.4-08/2-2009-
0001) keretében jöhetett létre.

Célja, hogy támogassa a könyvtárak ol-
vasásra nevelõ és digitális kompetenciák 
elsajátítását támogató oktató, nevelõ tevé-
kenységét a közoktatásban is használható, a
képzést és a tanulást támogató tartalmak
szolgáltatásával. A Nevelési Tudásdepó pro-
jekt megvalósítását is ezen a weboldalon kö-
vethetik figyelemmel, az információk feltöl-
tése folyamatos. 

A portál szolgáltatja az Országos Pedagó-
giai Könyvtár és Múzeum állományát föltáró
bibliográfiai adatbázisokat, továbbá a projekt
során elõállított tartalmakat.

Pedagógiai Irodalom 

Az 1989 óta épülõ pedagógiai szakirodalmi
adatbázis (PAD) célja a magyar és magyar
vonatkozású pedagógiai szakirodalom teljes
körû feltárása, valamint a világirodalom rep-
rezentatív bemutatása. Az adatbázisban je-
lenleg megtalálhatók az 1980-tól máig Ma-
gyarországon kiadott pedagógiai témájú
szakkönyvek, 1989-tõl a tanulmánykötetek
egyes tanulmányai, valamint szintén 1989-
tõl a magyarországi pedagógiai és kulturális
folyóiratok szakcikkei. Válogatottan tartal-
mazza az adatbázis az 1975 után megjelent

külföldi szakkönyvek adatait (a feldolgozott
könyvek az OPKM állományában megtalál-
hatók), és 1989-tõl a legfontosabb külföldi
szaklapokban megjelent, a magyar közönsé-
get fokozottabban érdeklõ szakcikkeket.

Az adatbázis folyamatosan bõvül nem-
csak az újonnan megjelenõ információkkal,
hanem a korábbi években megjelent doku-
mentumok retrospektív konverziója révén is.
További tervek vannak az adatbázis kiegé-
szítésére azon dokumentumok adataival,
ame-lyek gyûjtõkörébe tartoznak, de az in-
formá-ciós rendszer más intézményeiben ta-
lálhatók.

Ugyancsak a megvalósítandó feladatok
között van, hogy az adatbázis mind teljeseb-
ben tükrözze a világban bárhol keletkezõ
magyar vonatkozású, azaz hungarika peda-
gógiai szakirodalom adatait. A gyûjtõkört
természetszerûleg ki kell terjeszteni vala-
mennyi dokumentumtípusra, így mindenek-
elõtt az elektronikus dokumentumokra is.

A PAD adatbázis a más országokban is
meglévõ neveléstudományi adatbázisok part-
nere kíván lenni. Terminológiájában illesz-
kedik az Egyesült Államok ERIC adatbázi-
sához, a British Education Indexhez, a CD
Bildung elnevezésû német adatbázishoz, a
legjelentõsebb pszichológiai adatbázishoz, 
a PsycInfo-hoz, és természetesen az egysé-
ges európai uniós terminológiához. Hosszú
távon ez a kompatibilitás lesz a biztosítéka
annak, hogy a magyar adatok világszerte
használhatók legyenek.

Tankönyvadatbázis

Az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múze-
um teljességre törekvõen gyûjti és feldolgoz-
za a közoktatás és a középfokú szakképzés
magyarországi tankönyveit. A különgyûj-
teményként kezelt Tankönyvtár egységes
gyûjteményi jellegébõl adódóan egyedülálló
értéket képvisel az információs rendszerben.

A tankönyvekrõl folyamatosan adatbázis
épül, amely sokoldalú formai és tartalmi
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visszakeresést tesz lehetõvé. Az adatbázis
teljességre törekvõen dolgozza fel a minden-
kori Magyarország területén megjelent, az
alsó- és középfokú oktatás valamennyi isko-
latípusának hivatalos tankönyvminõsítésén
megfelelt tankönyveket. A külföldön kiadott,
idegen nyelvû tankönyvek elsõsorban az eu-
rópai országokból származó tankönyvter-
mést reprezentálják.

Az országosan is egyedülálló különgyûj-
temény alapját a Fõvárosi Pedagógiai
Könyvtár, az Oktatási Minisztérium tan-
könyvállománya, valamint az Országos Szé-
chényi Könyvtár és az Országgyûlési
Könyvtár fölöspéldányai teremtették meg. 
A könyvtár újraindulásától, 1958-tól a továb-
bi gyarapodás forrásait a köteles példányok,
vásárlások, valamint az egyéni és intézményi
ajándékok jelentették.

A gyûjtemény muzeális részét az 1868
elõtt megjelent tankönyvek alkotják. 
A könyvtár a muzeális korszakhatárt a peda-
gógiai szakirodalom és a tankönyvek vonat-
kozásában 1868-hoz, a népiskolai törvény
megszületésének idejéhez köti.

A könyvtár 2008. május 1. óta az Orszá-
gos Széchényi Könyvtártól átvette a közok-
tatásban használatos tankönyvek gyûjtését,
megõrzését, feldolgozását, biztosítva ezzel a
nemzeti bibliográfiai számbavételt és az ar-
chiválást. Olyan tankönyvi adatbázis létreho-
zásán fáradozik, amelyik egyfelõl magában
foglalja a köteles példányként beérkezõ, a
közoktatásban használt tankönyveket, más-
felõl biztosítja a felhasználók, a pedagógus
társadalom számára, hogy az éppen aktuáli-
san engedélyezett tankönyvek teljes körérõl
képet kapjon.

Gyermek- és Ifjúsági Irodalom Adatbázis

Az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múze-
um gyermek- és ifjúsági gyûjteményének
története a könyvtár alapításáig vezethetõ
vissza. Mostoha sorsa ellenére a kezdetektõl
kiemelkedõen fontos volt a pedagógiai kuta-
tás szempontjából. Az 1906-ban alapított Or-
szágos Paedagógiai Könyvtár és Tanszermú-
zeum alapszabálya már elõírta e gyûjtemény
teljesség igényével történõ gyarapítását.

1915-ben az ifjúsági irodalmi gyûjtemény-
rész kb. 2800 mûbõl állt. A könyvtárat 1922-
ben a Vallás- és Közoktatási Minisztérium
könyvtárába olvasztották be.

Az 1958-ban újjáalakult Országos Peda-
gógiai Könyvtár már külön állományként 
kezelte a gyermek- és ifjúsági irodalmat. 
A jelenlegi gyûjteményegységben a két
örökhagyó könyvtár értékes ifjúsági és gyer-
mekkönyv-anyaga, valamint az elmúlt több
mint ötven év alatt beszerzett mûvek találha-
tóak (kb. 65 000 kötet). A gyûjteménnyel
kapcsolatos célok nem változtak az elmúlt
évtizedek során. A könyvtár jelenleg is lehe-
tõséget kíván biztosítani a pedagógusoknak,
hogy megismerjék az általuk közvetítendõ
gyermek- és ifjúsági irodalmat. A könyvtár
támogatja e terület kutatóit egy olyan mû-
hely megteremtésével, mely a forrásokon túl
magában foglalja a munkájukhoz szükséges
szakirodalmat is. Célja egy olyan élõ gyer-
mek- és ifjúsági könyvtár létrehozása, mely-
nek fõ feladata a módszertani programok és
korosztályos rendezvények szervezése.

A gyûjtemény tartalmilag több nagy cso-
portra osztható:

1. gyermek- és ifjúsági szépirodalom és
ismeretterjesztõ irodalom, ez a gyûjtemény-
rész szép számmal tartalmaz muzeális köny-
veket is,

2. gyermek- és ifjúsági idõszaki kiad-
ványok,

3. a gyermekirodalommal foglalkozó
szakirodalom.

Web Iskolai Könyvtár

A közoktatásban használható, a képzést és a
tanulást támogató magyar nyelvû, referensz
internetes források adatbázisa. Az elektroni-
kusan elérhetõ dokumentumokat úgy válo-
gattuk össze, hogy kiegészítsék az iskolai
könyvtárak állományát.

Könyv és Nevelés

A folyóirat elektronikus kiadása is az Olva-
sás Portálon érhetõ el. Az új felület korsze-
rûbb keresési szolgáltatás kialakítását tette
lehetõvé.
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A Könyv és Nevelés az Országos Pedagó-
giai Könyvtár és Múzeum negyedévente
megjelenõ folyóirata, az igényes pedagógust,
az iskolai könyvtárost, a közoktatásban dol-
gozó szakembert szólítja meg. 

Az Országos Pedagógiai Könyvtár és
Múzeum mint a neveléstudomány, az okta-
tásügy országos szakkönyvtára és országos
gyûjtõkörû szakmúzeum mindig is töreke-
dett arra, hogy a közgyûjteményi feladatai-
ból következõ tartalom-elõállító és szolgálta-
tó, valamint információs tevékenységén túl
szellemi mûhellyé is váljon. Ennek egyik
legfontosabb eszköze az 1998-ban újraindí-
tott Könyv és Nevelés címû folyóirat, amely
2005 óta elektronikus változatban is elérhetõ.

Az elektronikus Könyv és Nevelés a
nyomtatásban megjelent cikkeket képekkel,
linkekkel kiegészítve teszi hozzáférhetõvé az
olvasók számára, és a nyomtatott folyóirat-
ban meg nem jelent cikkeket is közöl.

Ötlettár

A projekt keretében az Országos Pedagógiai
Könyvtár és Múzeum gyûjti olyan foglalko-
zások ötleteit, vázlatait, amelyek támogatják
a könyvtárak olvasásra nevelõ, digitális és
információs kompetenciákat fejlesztõ tevé-
kenységét. Célunk, hogy az ötletekbõl fog-
lalkozások szülessenek, a megvalósítást kö-
vetõen tananyagok és tapasztalatok leírásai
egészítsék ki a tételeket. Az így megszületõ
tartalmak megkönnyítik a pedagógusok min-
dennapi munkáját, színesítik a tanórán kívü-
li foglalkozásokat. 

Jó gyakorlatok

A gyûjtemény sokoldalúan kereshetõ formá-
ban tartalmazza a hazai és nemzetközi olva-
sásra nevelõ és könyvtárhasználatot támoga-
tó foglalkozások leírását. Célunk, hogy a
már kipróbált, bevált programok minél pon-
tosabb és részletesebb leírását tegyük elérhe-
tõvé a pedagógusok számára, hogy minél
könnyebben egészíthessék ki, tehessék válto-
zatossá már bevált módszereiket.

Nevelési Tudásdepó 

Ebben a menüpontban a projektben kidolgo-
zott mintaprogramok teljes tananyaga érhetõ
el. A foglalkozások a közoktatásban tanulók,
valamint a szülõk és a pedagógusok számára
készülnek. 

Olyan minõségi programleírásokat kíná-
lunk megvalósításra, melyek célja, hogy
könyvtári környezetben segítsék az értõ ol-
vasásra nevelést és a digitális, információs
kompetenciák elsajátítását. 

Mindezt úgy kívánjuk biztosítani, hogy a
programleírásokat a fejlesztés során megfe-
leltetjük a közoktatásra vonatkozó hazai elõ-
írásokkal, valamint az európai uniós oktatási
programokkal és kulcskompetenciákkal kap-
csolatos elvárásoknak.

Rendezvények

A Nevelési Tudásdepó projekt célja, hogy át-
tekintést adjon a TÁMOP 3.2.4 „Tudásdepó-
Expressz” pályázatok keretében támogatott
projektekben megvalósult olvasásfejlesztõ
rendezvényekrõl. A rendezvények gyûjtése a
portálon elhelyezett ûrlap segítségével való-
sul meg. 

Az Olvasás Portál fejlesztése során ki-
emelt figyelmet fordítottunk a fiatal felhasz-
nálókra. Számukra Gyermek alportál kiala-
kítására került sor, amely tudásuknak és élet-
koruknak megfelelõen segíti õket a digitális,
információs kompetenciák elsajátításában.

A portálon elhelyezett tartalmakhoz inter-
aktív felületek kapcsolódnak, melyek lehetõ-
vé teszik az olvasói rangsorolást, képek (pl. 
a könyv címlapja, néhány oldala), szöveg
(pl. comment), mozgókép és hangfájl csato-
lását.

Reméljük, hogy a pedagógusok kihasz-
nálják a fórumokat és egyéb munkaterülete-
ket, létrejön egy virtuális tér, amely össze-
kapcsolja az országban és a határokon túl
dolgozó szakembereket. Célunk, hogy az Ol-
vasás Portál biztosítsa az információs hátte-
ret az olvasáskultúra további fejlesztéséhez,
elõsegítse a mozgalommá fejlõdést. ■
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A KSH Könyvtár és a Móricz Zsigmond
Gimnázium A jelen szaktudása a jövõ gene-
rációjáért (TÁMOP-3.2.4-09/1/KMR-2010-
0002) címû pályázata mintegy 76 millió fo-
rint értékben biztosít lehetõséget arra, hogy a
két intézmény 2010 októberétõl 2011 szep-
temberéig megvalósítsa a kitûzött célokat. 
A könyvtári hálózat nem formális és infor-
mális képzési szerepének erõsítése az élet-
hosszig tartó tanulás érdekében a KSH
Könyvtárban és a Móricz Zsigmond Gimná-
ziumban alcímet viselõ pályázat több pillérre
építve szeretné elérni a célját. 

Egyrészt a pályázatnak köszönhetõen a
KSH Könyvtárnak lehetõsége nyílik arra,
hogy felhasználói képzést nyújtson közép- és
felsõfokú oktatásban részt vevõ diákok szá-
mára. 

A képzések során kiemelt hangsúlyt kap
az olvasáskultúra és a kutatói készségek fej-
lesztése, valamint a KSH Könyvtár szolgál-
tatásainak bemutatása. Emellett a könyvtár
850 000 kötetes állományából 150 000 bib-
liográfiai rekord bevitele valósult meg a
könyvtár saját OLIB katalógusába, amelyek
hamarosan betöltésre kerülhetnek az Orszá-
gos Dokumentumellátási Rendszer és a Ma-
gyar Országos Közös Katalógus most már
egy felületen kereshetõ adatbázisába. Az
alább olvasható beszámoló a pályázat har-
madik fontos elemét mutatja be: az új portá-
lon online elérhetõ, ingyenes tudástárak kí-
nálta lehetõségeket.

A projektmenedzsment a pályázat be-
nyújtásakor két tudástár kiépítése mellett
döntött, amelyek két, az intézmény profiljá-
ba vágó és világosan elhatárolható témakört
dolgoznak fel. A Fényes Elek-tudástár a
nagy magyar statisztikusok, demográfusok,
közgazdászok életrajzát és munkásságát, va-
lamint további statisztikatörténeti, kéziratos
és fényképanyagokat mutat be. A KSH
Könyvtár statisztikai tudástár pedig történeti
statisztikai adattárak digitalizált változatát
kínálja, elsõsorban (hely)történészek számá-
ra hasznosítható településsoros adatokra
összpontosítva.

A tudástárak fõként saját digitalizált
anyagot tartalmaznak, amelyet azonban –
különösen a történeti statisztikai adattárak
esetén – külsõ tartalomra mutató linkekkel
egészítünk ki. A digitalizált állományok túl-
nyomó részét pdf-formátumban, kisebbik ré-
szét jpg-formátumban töltjük a tudástárakba.
Az elõbbit a könyv-formátumú adattárak
esetén, az utóbbit a kéziratok, fényképek és
térképek esetén alkalmazzuk. A tudástárak
keretprogramja mapparendszerben tárolja az
állományokat, és a mappák felépítésébõl
adódó szakrend mellett teljes szöveges kere-
sést biztosít a dokumentumok címeiben. 

A Fényes Elek-tudástár a Nagy magyar
statisztikusok címû sorozat kötetei és a KSH
Könyvtár kézirattárában található fényképek
közül válogat. Bõvítése elsõsorban XIX. szá-
zadi statisztikai alapmûvekkel történik. 
A Nagy magyar statisztikusok címû sorozat
elsõ kötete, Kõrösy József mûveinek váloga-
tott bibliográfiája, 1958-ban jelent meg. Az
azóta eltelt 43 évben további 24 kötet látott
napvilágot, amelyek egy-egy magyar statisz-
tikus, demográfus munkásságába engednek
betekintést. Olyan kiemelkedõ gondolkodók,
kutatók elõtt tiszteleg a sorozat, mint Keleti
Károly, Fényes Elek, Thirring Gusztáv, Föl-
des Béla, Kovacsics József, Dányi Dezsõ. Az
életmûvet bemutató bibliográfia mellett élet-
rajz, illetve bizonyos esetekben válogatott
kéziratmásolatok is megtalálhatók a kötetek-
ben. A sorozat legutóbbi, 2011-ben megje-
lent tagja, Szél Tivadar orvos-statisztikus,
demográfus életmûvét mutatja be. 

Elõkészület alatt állnak a Vukovich
György, Laky Dezsõ, Cseh-Szombathy
László és Mádai Lajos munkásságával fog-
lalkozó kötetek. 

A Fényes Elek-tudástár az elõbb ismerte-
tett kötetek mellett a KSH Könyvtár tulajdo-
nában található hagyatékokból, kéziratokból
is szeretne válogatást közzétenni. A könyvtár
tulajdonában több jelentõs személyiség ha-
gyatéka található, pl. Kõrösy Józsefé, Ko-
vács Alajosé, Thirring Gusztávé, Thirring
Lajosé vagy Barsy Gyuláé. 

Új tudástárak a KSH Könyvtárban

✒✒    Lencsés Ákos



A projekt keretében épített másik tudás-
tár, a KSH Könyvtár statisztikai tudástár cél-
ja, hogy a történeti statisztika iránt érdeklõ-
dõ kutatók számára online segítséget nyújt-
son digitalizált statisztikai források segítsé-
gével. A tudástár a Magyar statisztikai év-
könyv 1885 és 1910 közötti köteteit, az 1873
és 1913 között megjelent helységnévtárakat,
a vasúti állomások jegyzékeit 1912 és 1935
között megjelent (a Toldy-féle vasúti kézi-
könyveket), a Statisztikai adatforrások címû
bibliográfiasorozat 1867-tõl 2005-ig terjedõ
köteteit, korabeli térképeket, valamint nép-
számlálási kiadványokat tartalmaz. A tudás-
tár bõvítése elsõsorban népszámlálási anya-
gok digitalizálásával történik. Jelenleg az
1784–1787., az 1850., az 1857., az 1870. és
az 1970. évi népszámlálás anyaga található
meg a gyûjteményben. Hamarosan feltöltjük
az 1990. évi népszámlálás kiadványait és az
1880 és 1940 közötti nemzetiségi és feleke-
zeti adatokat tartalmazó településsoros köte-
teket. A 2001. évi népszámlálás köteteit kül-
sõ hivatkozásként tüntetjük fel, mivel azok
elektronikus változata a papírformátum meg-
jelenésétõl elérhetõ az interneten is.

A II. József által 1874-ben elrendelt elsõ
magyarországi népszámlálás, valamint az
osztrák közigazgatás által szervezett 1850.
és 1857. évi népszámlálások anyaga termé-
szetesen a visszamenõleges feldolgozások
kötetei alapján került a válogatásba. A II. Jó-
zsef-féle népszámlálás anyagainak nagy ré-
szét II. József halála után az ellenálló ma-
gyar nemesek égették el. A szerencsésen 
különbözõ levéltárakban megmenekült
összesítõlapok segítségével az 1960-as évek-
ben dolgozták fel az anyagot. Az 1850. és
1857. évi népszámlálásnak készültek külön-
bözõ korabeli kiadásai (elsõsorban német
nyelven). A tudástárban azonban ezeket is az
1990-es években készült utólagos feldolgo-
zások alapján közöljük. A magyar közigaz-
gatás által szervezett (1870 és 2011 közötti)
népszámlálások az eredeti kötetek alapján
szerepelnek a tudástárban. Ez utóbbi alól ki-
vételt képeznek a felekezeti és nemzetiségi
adatok településsoros kötetei. Ezekre vonat-
kozóan 1990 és 2002 között a KSH szintén
készített visszamenõleges feldolgozást. Erre
egyrészt azért volt szükség, mert 1949 és

1980 között nem közöltek nemzetiségi ada-
tokat településenként. Másrészt a környezõ
országok statisztikai hivatalaival történõ
kapcsolatfelvétel eredményeként elkészültek
a környezõ országok magyarok által lakott
területeinek települési szintû feldolgozásai
is. Így jelenhettek meg az Erdély (1850–
1992), Felvidék (1880–1941), Délvidék
(1880–1941), Kárpátalja (1880–1941) és
Burgenland (1880–1991) településeinek fe-
lekezeti és nemzetiségi viszonyait bemutató
kötetek. 

A tudástár az elõbb bemutatott források
alapján igyekszik településsoros adatokkal
támogatni a történeti statisztikusok és a hely-
történészek munkáját. Az elõbb felsorolt lis-
tából látszik, hogy a közigazgatási beosztás,
a lakosságszám (helységnévtárak), az egyes
infrastrukturális jellemzõk (vasúti kézi-
könyv), a demográfiai és foglalkozási adatok
(népszámlálások), az etnikai és felekezeti
jellemzõk (népszámlálások visszamenõleges
feldolgozásai) adatait fogja tartalmazni. 
A válogatás fájó hiánya egyelõre a Magyar-
ország történeti statisztikai helységnévtára
sorozat, valamint a mezõgazdasági összeírá-
sok településsoros adatainak közlése. Ezek a
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kötetek még váratnak magukra, és majd a
népszámlálási kiadványok digitalizálása után
segíthetik elektronikus formában a felhasz-
nálók munkáját. 

A tudástár anyagait különbözõ források-
ból digitalizáltuk. A helységnévtárak a KSH
Könyvtárnak az Informatikai és Hírközlési
Minisztérium 24. óra elnevezésû közgyûjte-
ményi digitalizálási kiírásán támogatást 
kapott pályázata keretében nyertek elektro-
nikus formátumot. Az 1913 utáni helység-
névtárak digitalizálása még várat magára. 
A magyar statisztikai évkönyvek 1910-ig
terjedõ köteteit a Pécsi Tudományegyetem
Egyetemi Könyvtár (PTE EK) és a KSH
Könyvtár együttmûködési megállapodás ke-
retében közösen digitalizálja. A PTE EK
ezen túlmenõen az 1900. és 1910. évi nép-
számlálások köteteit is digitalizálta, melye-
ket külsõ hivatkozás formájában szeretnénk
a tudástárban jelezni. A további népszámlá-
lások, a visszamenõleges nemzetiségi és fe-
lekezeti feldolgozások, a Toldy-féle vasúti
kézikönyv és a Bibliográfiai adatforrások
sorozat köteteit a KSH Könyvtár saját forrás-
ból digitalizálta és a digitalizálja a további-
akban. 

Nem lehet elmenni szó nélkül amellett a
hatalmas munka mellett, amelyet a magyar
könyvtári rendszer szereplõi és más intézmé-
nyek a digitalizálás terén végeztek és végez-
nek. Az elektronikus anyagok egy része té-
májában illik a KSH Könyvtár által épített
tudástárba. Ezeket a történeti statisztikai
anyagokat tartalmazó oldalakat külsõ hivat-
kozás formájában szeretnénk feltüntetni a tu-
dástárban. Egy szûkre szabott válogatás az
elõbbiekben ismertetettek mellett a legfonto-
sabb digitalizált történeti statisztikai forrá-
sokból, amelyek már most is szabadon elér-
hetõk az egyes intézmények honlapján: 

• FSZEK Budapest Gyûjtemény – Vályi
András: Magyar országnak leírása (Buda,
1796–1799)  Fényes Elek: Magyarország
geographiai szótára (Pest, 1851)

• KSH  A Statisztikai Szemle archívuma
1923–2011

• KSH Népességtudományi Kutatóintézet
– Történeti demográfiai évkönyvek
2000–2008 Demográfia 2001–2010

• Kulturális Innovációs Alapítvány
Könyvtára – Varga E. Árpád: Erdély etnikai
és felekezeti statisztikája 1850–1992 (1850–
2002)

• PTE Egyetemi Könyvtár – 1900 és
1910. évi népszámlálás, a Magyar Statiszti-
kai Közlemények elsõ kötetei

Reméljük, hogy a pályázat keretében
gondosan válogatott és rendszerezett tudás-
tárak megfelelnek a felhasználói réteg igé-
nyeinek. Igyekeztünk úgy kialakítani a válo-
gatást, hogy ne csak a történészek, statiszti-
kusok számára jelentsen értékes anyagot, ha-
nem egyéni érdeklõdõk, helytörténészek is
érdekes, korábban nem ismert adatokhoz jut-
hassanak településük múltjával kapcsolat-
ban. Természetesen a válogatásban az olva-
sói forgalom által nyújtott tapasztalat is se-
gítségünkre sietett: megpróbáltuk a leggyak-
rabban forgatott, szerzõi jogi problémákat
nem felvetõ kiadványokat közzétenni. 

A két tudástár a keretrendszer végleges
tesztelése és a digitális anyagok feltöltése
után, 2011 õszétõl a KSH Könyvtár honlap-
járól átvezetõ linkkel várja az érdeklõdõ fel-
használókat. ■
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A zene mindenhonnan „kilóg”. Vagy túl ko-
molynak, vagy túl komolytalannak tartják.
Ez a gondolat messzire vezetne, ha részlete-
sen ki akarnánk fejteni, az azonban biztos,
hogy sokszor meg kell védeni a zenét!

A zenei könyvtárosnak semmi sem lehet
túl komoly, semmi sem lehet túl komolyta-
lan. Néhány példával illusztrálnám ezt zenei
gyûjteményünk történetébõl. Egy anglisztika
szakos hallgató a XX. század második felé-
nek skót könnyûzenéjérõl ír angol nyelven
dolgozatot, és szakirodalmat keres. Több na-
punk ráment a keresésre... Egy idõs bácsi
madárhang-felvételeket keres. Miért? Kapott
egy madarat, de az néma. Szeretné megtaní-
tani fütyülni. Egy karmester szakos zeneaka-
démiai hallgató versenyre jelentkezett, és 
Budapestrõl hazaérkezve – szombati napon –
Liszt Ferenc egyik karmûvének többféle kot-
takiadását szeretné átnézni. Hála Istennek,
megtaláltuk. Egy általános iskolás, alsó tago-
zatos leányka hallás után megtanult a tévébõl
több slágert. Szeretné tudni, hogy tisztán
énekel-e. Meghallgattam az énekét, teljes be-
leéléssel adta elõ a slágert. Egy kerekesszék-
kel közlekedõ olvasónk havonta egyszer jön,
fél napig itt van, szeret beszélgetni, mert ve-
lünk olyan jól lehet. Úgy látszik, a felgyor-

sult világban, a futószalagon mûködõ, felü-
letes mindennapi életben, amikor a zeneterá-
piát öngyógyításként használják az emberek,
a legnagyobb hiánycikk lett az odafigyelõ
beszélgetés, az emberi szó.

A Csorba Gyõzõ Megyei-Városi Könyv-
tár zenei gyûjteménye harminc éve, 1981.
április 2-án nyílt meg. A jelenlegi új épület a
harmadik helyszínünk. 1981-ben egy barát-
ságos, 12 fõ zenehallgatására berendezett
fonotékánk volt, hozzácsatlakozó kis hangle-
mez- és kottaraktárral a régi épületben. A lá-
togatók hallgathattak a hanglemezen kívül
mûsoros hangkazettát és rádiót. Kölcsönzés
itt nem volt, a zenei könyvek el se fértek a
fonotékában, a könyvtár más részében vol-
tak, szabadpolcon. Sok iskolai csoportot fo-
gadtunk, zenei foglalkozásokat, operaismer-
tetõ elõadásokat szerveztünk. Kiemelkedõen
fontosnak tartottuk és tartjuk a fiatalok zenei
nevelését. A kis helyen is megtapasztaltuk
azt, hogy az óvodás gyermektõl kezdve a ki-
lencvenéves dédpapáig, a kisegítõ iskolás,
hátrányos helyzetû csoporttól a szimfonikus
zenekar brácsásáig minden betérõ látogató-
val tudunk foglalkozni, akár párhuzamosan
egymás mellett.

Ebben az idõszakban ismertük meg egyik
nagy büszkeségünket: a hegedûtokkal a ke-
zében mindig sietõ, Siklósról a Pécsi Mûvé-
szeti Szakközépiskolába bekerült Matyó Ta-
mást, aki minden nap bejött a fonotékába 
zenét hallgatni. Ma már ismert zeneszerzõ, a
Zeneakadémia tanára, Beischer-Matyó Ta-
más néven. Nem feledte baranyai gyökereit:
közösen írtak összhagzattan könyvet volt pé-
csi zeneszerzés tanárával, Gyõrffy Istvánnal,
és jelenleg is Pécsett tanító, szintén fonoté-
ka-látogató egykori iskolatársával, Keresztes
Nórával.

Hamarosan kinõttük a kis termet. Hét év
után, 1988-ban sikerült nagyobb helyre köl-
töznünk. A megyei könyvtár megkapta a

N a p l ó
Zene és mûveltség a változások tükrében. Harmincéves a Csorba Gyõzõ
Megyei és Városi Könyvtár zenemûtára

✒✒    Szabó Ferencné



szomszédos lakóépületet, melynek második
szintjére került a zenei gyûjtemény. Itt több
mint húsz évet töltöttünk. Duplájára, 12-rõl
24-re nõtt a zenehallgató helyek, 9-rõl 14-re
a választható készülékek száma. Elkezdtük a
cédék, bakelitlemezek és hangkazetták köl-
csönzését, szabadpolcra helyeztük és szintén
kölcsönözni kezdtük a kottaállományt, és
végre lett hely a zenei könyveknek is. Meg-
szerveztük a kétmûszakos nyitva tartást. 
A cédulakatalógusokat átszerkesztettük az új
szabványoknak megfelelõen. 1988 végére 
10 fõre növekedett a zenei részleg dolgozói-
nak száma. Akkori igazgatónõnk, Román
Lászlóné Marika nagyon büszke volt könyv-
tárfejlesztõi munkájára, ezen belül is a zene-
mûtár eredményeire, ezért mert belevágni a
Pécsi Hangtár (Marton-Bajnai) Alapítvány
gondozásának felvállalásába. 

Nagy reményekkel láthattunk tehát neki a
komoly szakmai kihívást jelentõ éveknek. 
A kétmûszakos nyitva tartás nagy felfutást
jelentett a forgalomban. Volt olyan csúcsév
ettõl kezdve, hogy 16 ezer látogatót fogad-
tunk. Elindult a számítógépes katalogizálás,
sokat kísérleteztünk, napról napra próbáltuk
elsajátítani az új ismereteket. A technika fej-
lõdésének köszönhetõen Friedrich István
hangtechnikus kollégánk megkezdte a bake-
litlemezek és a mûsoros hangkazetták digita-
lizálását minidiscre, majd cédére. Ebben a
munkában fontosnak tartottuk az állomány
védelmét, valamint a védett állományhoz va-
ló hozzáférhetõség biztosítását (helyi vonat-
kozású, illetve archív hangfelvételek).

Nagy feladatunk volt a Pécsi Hangtár
(Marton-Bajnai) Alapítvány gondozásával
járó munka. Az elsõ tíz évben még intenzí-
ven tudtunk az értékes, régi hanglemezek lel-
tározásával és állományvédelmi munkáival
foglalkozni. Azt követõen a nagyon fontos-
nak tartott Elsõ Magyar Hanglemezgyár disz-
kográfiai munkáira fordítottuk az egyre szû-
kösebbé váló erõket, végül már munkaidõn
kívül, kitartásból és ügyszeretetbõl végeztük.
Nagy nehézségek árán, sok áldozatos mun-
kával végül elkészült és megjelent a Jazz Ok-
tatási és Kutatási Alapítvány gondozásában a
kiadvány. Sajnos a könyvtárunk nem tudta
anyagilag támogatni. A pénzügyi és létszám-
gondok következtében ugyan egy idõre meg-

szûnt az együttmûködésünk a Pécsi Hangtár
(Marton-Bajnai) Alapítvánnyal, de 2011-ben
az alapítvány képviselõi ismét felvették a
kapcsolatot könyvtárunkkal.

Tiszay Andor muzeális hanglemezgyûjte-
ménye 1995-ben került könyvtárunkba, 
csatlakozási szándékkal a Pécsi Hangtár 
gyûjteményéhez. Gondozása könyvtárunk el-
ismertségét növeli. A Tiszay-lemezgyûj-
temény kutathatósága érdekében már több
fontos munkát elvégeztünk. A zenei könyv-
tárosoknak bármennyire kevés és szétapró-
zódott idejük jut is foglalkozni ilyen munká-
val, mégiscsak oda kell figyelnünk rá. Jó, ha
szem elõtt tartjuk, hogy a hanglemeztörténet,
elõadómûvészet-elemzés új tudományággá
nõtte ki magát. Már léteznek számítógépes
hangelemzõ, összehasonlító programok, ze-
netudósok foglalkoznak ilyen kutatásokkal.

1989 és 2010 között tehát eredményeink
és nehézségeink egyaránt voltak. Nehézsége-
ink hasonlóak voltak az ország valamennyi
könyvtáráéhoz: többszörösére emelkedtek az
árak, csökkentek a beszerzésre fordítható
összegek. Csökkentek a könyvtárosi lét-
számok, csökkent a nyitva tartás. A mi ese-
tünkben a zenemûtár tízfõs létszáma három
fõre csökkent, vissza kellett állnunk az egy-
mûszakos nyitva tartásra. Az elkeserítõ hely-
zetbõl az új könyvtár építésének híre mentett
kis bennünket. Ez elodázhatatlanná tette a
megyei-városi összevonást, és elõremene-
külést jelentett az egyre nehezedõ helyze-
tünkbõl.

2010-ben Pécs elnyerte az Európa Kultu-
rális Fõvárosa címet. Ennek egyik fõ projekt-
je a Tudásközpont, benne az új könyvtár
megépítése volt. Az épület negyedik szintjé-
re képzelte el Balázs Mihály Kossuth-díjas
tervezõ a zenei gyûjteményt, a gyermek-
könyvtár mellé. Az új zenei gyûjtemény kon-
cepcióját ketten dolgoztuk ki kolléganõm-
mel, Gyõriné Kövesdi Zsuzsával. 2010. janu-
ár 1-jén még a régi épületben megtörtént a
megyei és a városi könyvtár összevonása.
Igazgatónõnk, Szabolcsiné Orosz Hajnalka
mindenben támogatta és támogatja munkán-
kat. Zenemûtárunk az összevonásnak kö-
szönhetõen 2010 márciusában a Várkonyi
Nándor Fiókkönyvtár zeneszobájának állo-
mányával bõvült. A korábban ott dolgozó 
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Stepperné Epresi Mária zenei könyvtáros
kolléganõnk is hozzánk került, a költözés
elõkészítésében az õ munkája nagy segítsé-
get jelentett. Háromról összesen öt fõre nö-
vekedett a létszámunk, így ismét osztállyá
szervezõdhetett a zenei gyûjtemény. 

Az új helyen három külön helyiség áll a
rendelkezésünkre: a szabadpolcos zene-
hallgató és kölcsönzõi tér (293 m²), a Tiszay
Andor-szoba, mely egyrészt a muzeális
hanglemezgyûjtemény törzsanyagának elhe-
lyezésére, továbbá kutatószobául szolgál,
emellett kisebb kamarahangversenyek ren-
dezésére is alkalmas (36 m²), valamint a ze-
nei könyvtárosi munkaszoba (21 m²). 
A helyben használatra szolgáló asztalok szá-
ma 32-re bõvült. Ebbõl tíz helyen számítógé-
pet is használhatnak az olvasók. Az öt nagy
ablak elõtt helyeztük el a zenei könyveket, az
íves fal mentén a cédéket, zenei DVD-ket és
mûsoros videokazettákat. A kották a terem
délnyugati részében lévõ benyílókban talál-
hatók, valamint jelentõs állomány került a
tömörraktárba is.

Körülményeinkkel együtt a szolgáltatása-
ink is megváltoztak. 2010. október 25-étõl
bõvült nyitvatartási idõben dolgozunk, a ko-
rábbi heti 44 óráról 56 órára, majd januártól
64 órára növeltük a nyitva tartást. Az igé-
nyekhez igazodva még vasárnap is nyitva
tartunk 10-tõl 18 óráig. A kölcsönzõ rend-
szer is megújult: az új épületben már rádió-
frekvenciás (RFID) azonosító rendszerrel
kölcsönözhetik a látogatók a könyveket és a
kottákat. A cédék, DVD-k, hangkazetták szá-
mítógépes kölcsönzése egyelõre a hagyomá-
nyos, kódcímkés módon történik. Az audio-
vizuális dokumentumokra a költségvonzatok
miatt nem került rá az RFID-s azonosító.

A szép, új környezet mellett vonzó ténye-
zõ, hogy növekedett a zenei dokumentumok
kínálata. A zene minden területét gyûjtjük,
persze válogatva, nem teljes mélységben.
Zenei állományunk – kerekített adatokkal
számolva – jelenleg több mint 60 000 kü-
lönbözõ dokumentumot tartalmaz. 10 000 
zenei könyv, 14 000 kotta, 8000 kórusmû
(lapkotta), 10 000 cédé, 3000 hangkazetta,
13 000 mikrobarázdás hanglemez, 500 ze-
nei DVD, 500 zenei videokazetta, húszféle
zenei folyóirat áll a látogatók rendelkezésé-
re. 2010 õszén az állományharmonizáció ke-
retében a Pécsi Tudományegyetem (PTE)
Központi Könyvtár állományából közel 1000
kötet értékes zenei könyv a zenei gyûjte-
ménybe került, szabadpolcra. A több mint
3000 darabból álló, muzeális értékû Tiszay
Andor-gyûjtemény felerészben 78-as fordu-
latszámú normállemezeken, felerészben 
pedig 33-as és 45-ös fordulatszámú mikro-
barázdás lemezeken klasszikus, jazz, szóra-
koztató és egzotikus népzenei felvételeket
tartalmaz.

2011-ben az átszervezések következtében
hozzánk került a Pécsi Mûvészetek és Iroda-
lom Háza könyvtára, melynek köszönhetõen
könyvekkel, kottákkal és helytörténeti szem-
pontból nagy jelentõségû hangfelvétel-gyûj-
teménnyel gyarapodott állományunk. Cédére
archivált hangfelvételeik között jelentõs pé-
csi hangversenyek találhatók. Az intézményi
összevonások eredményeként gyûjtemé-
nyünkbe került a Baranya Megyei Mûvelõ-
dési Központ hangzó állománya is. Zenei
gyûjteményünk számos neves pécsi muzsi-
kus ajándékával, hagyatékával bõvült az el-
múlt években (Takács Jenõ zeneszerzõ,
Schlezák Auguszta énekmûvésznõ). Ezek
közül kiemelkedik Dõry Miklós zenetanár,
karmester értékes kotta-, hanglemez- és
cédégyûjteménye.

A kották, hanglemezek és cédék feldolgo-
zása speciális feladat. Zenei és nyelvtudást
igényel. Nincs minden dokumentumunk fel-
dolgozva a számítógépes katalógusban,
munkatársaink közül Kovácsné Sorossy Csil-
la, Domonkos Zita munkaidejét próbáljuk
úgy alakítani, hogy fõként a feldolgozással
tudjanak foglalkozni. Sztrinyi Judit részmun-
kaidõs kolléganõnk a zenei gyûjteményben
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és a Körbirodalom-Gyermekkönyvtárban
egyaránt besegít a munkába. Két régi mun-
katársunk, Tilesch Éva és Zseltvay Zsuzsa
önkéntesként segít bennünket.

Általánosságban megállapítható, hogy a
zenemûtár szolgáltatásai iránt növekszik az
érdeklõdés. A megszokott szolgáltatások
mellett népszerû lett a számítógép-használat,
sokszor ketten-hárman is ülnek egy gépnél!
Az új épület változásokat hozott magával. 
A kényelmes parkolási lehetõség, a szomba-
ti és vasárnapi hosszú nyitva tartás meghozta
a családok könyvtár-látogatási kedvét. Ész-
revehetõ, hogy a szombat forgalmasabb,
mint a hétköznapok, de a vasárnapok között
is volt olyan, hogy megállás nélkül szolgál-
tattunk. A megyei elnökünk úgy adta át az
épületet, hogy a Tudásközpont legyen a vá-
ros „nappalija”, legyünk versenytársa a
„plázáknak”. Valóban elmondhatjuk ma-
gunkról, hogy közösségi szintér lettünk, ez
persze nem nekünk, hanem az olvasóinknak
köszönhetõ. Találkákat beszélnek meg az
emberek, jönnek a kiállításokra, rendezvé-
nyekre. A lányom úgy fogalmazott, hogy „a
fiataloknak mostanában trendi a Tudásköz-
pontba jönni”.

A zenei mûveltség terjesztése érdekében az

elmúlt évtizedekben kifejtett tevékenysé-

günkrõl 

1. Publikációk, kiadványok (válogatás)

A zenei gyûjtemény fontosabb rendezvé-
nyeirõl és évfordulóiról különbözõ írásokban
emlékeztünk meg:

Szabó Ferencné: Zenemû- és Hangtár a
Megyei Könyvtárban. In: Pécs-Baranyai
Könyvtáros, 1980–1981. pp. 34–35.

Szabó Ferencné: Szolfézstanárok megyei
szakmai napja a Baranya Megyei Könyvtár-
ban. In: Pécsi Könyv- és Infotár, II/2. (1997.
március 31.) o. n.

Szabó Ferencné: A Pécsi Hangtár
(Marton-Bajnai gyûjtemény). In: Baranyai
Könyvtári Info, 2000. május. pp. 7–12.

Gyõriné Kövesdi Zsuzsanna: A frankfur-
tiak pécsi kulcsot kaptak a muzsikához. In:
Baranyai Könyvtári Info, 2000. május. pp.
12–13.

Szabó Ferencné: A Csorba Gyõzõ Me-
gyei Könyvtár Zenei Gyûjteményének 20
éve. In: Baranyai Könyvtári Info, 2001. 
április. pp. 2–5.

Gyõriné Kövesdi Zsuzsanna: Játék és mu-
zsika délidõben. Vetélkedõ a Zenemûtárban.
In: Baranyai Könyvtári Info, 2004. március-
április. pp. 2–3.

Gyõriné Kövesdi Zsuzsanna: Zenés aján-
ló gyermekeknek, kismamáknak, nagyszü-
lõknek, pedagógusoknak 0–99 éves korig a
Zenemûtár anyagából. In: Baranyai Könyv-
tári Info, 2004. 5-6. sz. pp. 9–11.

Szabó Ferencné: Beszélgetés Tokody Ilo-
nával. In: Baranyai Könyvtári Info, 2005. ja-
nuár–augusztus. pp. 16–17.

Szabó Ferencné: 25 éves a Csorba Gyõzõ
Megyei Könyvtár Zenemûtára. In: Baranyai
Könyvtári Info, VIII/3-4 (2006. január-febru-
ár), pp. 7–8.

Tarcsay Gyöngyvér: A kultúra hídja. 
Köszöntõ levél a Zenemûtár jubileumára. 
In: Baranyai Könyvtári Info, VIII/3–4.
(2006). p. 9.

Méhes Károly: Trendi hellyé vált mára a
Tudásközpont. In: Dunántúli Napló, 2011.
július 18. p. 9.

Néhány olyan kiadványt szeretnék bemu-
tatni, melyeknek elkészüléséhez, megjelené-
séhez sok munkával mi is hozzájárultunk, és
ezt meg is említik a kiadványban: 

Sz. Koncz István: Demjén – Félszáz év.
Budapest: R and R Mûvészeti és Kulturális
Bt, 1996.

A könyv diszkográfiájához adtunk na-
gyon jelentõs segítséget. „A […] lista a
hanghordozókon csak részben visszakeres-
hetõ fölvételeket is számba veszi, és a Bara-
nya Megyei Könyvtár Zenemûtára FONO
Könnyûzenei Adatbázisa (Sorossy Csilla), a
Hungaroton Archívum (Bakos Anikó) [és
mások] szíves segítségével készült.” A Dem-
jén-könyvhöz nyújtott segítségünket meg-
elõzte egy „házi” készítésû, kiadatlan disz-
kográfiai füzet, Siményi János munkája, aki
a számítógépes programot is készítette.
Siményi János munkáját Kovácsné Sorossy
Csilla folytatta, a könnyûzenei adatbázis 18 000
tételbõl álló anyagát is nagyrészt õ vitte 
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be az adatbázisba. Errõl a munkájáról írta
egyetemi szakdolgozatát. (Kovácsné Sorossy
Csilla: A Csorba Gyõzõ Megyei Könyvtár
Zenemûtárának könnyûzenei adatbázisa.
Szakdolgozat. Pécsi Tudományegyetem,
2007.)

Vedres Csaba: Mi az, hogy könnyûzene?!
Budapest: Kairosz Kiadó, 2006.

Büszkék vagyunk arra, hogy a szerzõ a
könyv elõszavában így ír: „Munkám elején
szeretném megköszönni feleségem, szûkebb
és tágabb családom, valamint a Baranya Me-
gyei Könyvtár, a Pest Megyei Könyvtár és a
Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár Zenei Gyûj-
teménye munkatársainak segítségét […]”.

Dr. Marton Gyula – dr. Bajnai Klára: El-
sõ Magyar Hanglemezgyár – Premier
Record. Budapest: Jazz Oktatási és Kutatási
Alapítvány, 2008.

Hosszú évek könyvtári feldolgozómunká-
ja van a diszkográfiában: „A […] Pécsi
Hangtárban számosan dolgoztak a bibliográ-
fiai/diszkográfiai feldolgozáson (Schlepp
Péter, Siményi János, Szabó Ferenc János,
Szabó Ferencné, Tilesch Éva, Zseltvay Zsu-
zsa) […]”. A kötet a Marton-Bajnai gyûjte-
mény mellett Tiszay Andor, Simon Géza Gá-
bor és Kiss Gábor Zoltán lemezgyûjtemé-
nyének adataival bõvült.

Simon Géza Gábor: Magyar hanglemez-
történet. 100 éves a magyar hanglemez.

1908–2008. Budapest: Jazz Oktatási és Ku-
tatási Alapítvány, 2008.

A szerzõ a könyv elõszavában megköszö-
ni „[…] a Baranya Megyei Könyvtárban
Szabó Ferencné segítségét […]”

Ivasivka Mátyás – Kovács Attila: Pécsi
Concerto. Pécs: Alexandra, 2011.

Kodály Zoltán, Dohnányi Ernõ és Takács
Jenõ zeneszerzõk pécsi kapcsolatairól írott
fejezetekhez a könyvtárunk által nyújtott se-
gítséget megköszöni Kovács Attila.

2. Fontosabb rendezvények

Sok zenés, zenével illusztrált irodalmi ren-
dezvény szervezésében és lebonyolításában
mûködtünk közre az elmúlt harminc év alatt,
melyek közül csak néhány emlékezetesebbet
sorolnék fel.

Zenés rendezvények az Apáca utcában
(1981–2010)

Bartók Béla-kiállítás a centenárium alkal-
mából (1981)

Magyar Hanglemezklub rendezvénysoro-
zat (1982–1984) Elõadások, kamarakoncer-
tek.

Ars poetica könyvtári rendezvénysorozat-
ban beszélgetés Takács Jenõ zeneszerzõvel
(1983)

Vidovszky László zeneszerzõ kétrészes
bemutatója Gépzene-számítógép-zene cím-
mel (1990)

Szemzõ Tibor zeneszerzõ, fuvolamûvész
elõadása a repetitív zenérõl (1990)

Erkel Ferenc-kiállítás a Pécsi Hangtár
(Marton-Bajnai gyûjtemény) anyagából
(1990)

Jazztörténet vázlatokban – Simon Géza
Gábor jazzkutató elõadása (1991)

MKE országos vándorgyûlés Pécsett, a
Zenei Szekció rendezvényeinek megszerve-
zése (1991)

Takács Jenõ születésnapjára kotta- és
hanglemez-kiállítás a zeneszerzõ mûveibõl
(1994)

Nádor Tamás: Pécs zenei krónikája –
könyvbemutató rendezvény (1995)
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A gramofontól a CD-ig. A Pécsi hangtár
tízéves jubileumi rendezvénye és kiállítása
(1998)

Blaha Lujza, a nemzet csalogánya. Szín-
játszás a századfordulón (2000). A kiállítást
az iskolai csoportoknak zenés ismertetéssel
egybekötve mutattuk be.

Komolyzenei hangfelvételek a harmadik
évezred fordulóján. Hanghûség és zenei él-
mény. Dobos László zenei bemutatóval egy-
bekötött elõadása (2004)

Zene és terápia. Segít a szó és a zene cím-
mel konferenciát, Zene és lélek címmel kiál-
lítást rendeztünk. (2005)

Három alkalommal megrendeztük a Ba-
ranya megyei lemezrajongók fórumának
szánt, Lemezbörze címû találkozót.
(2006–2007)

A pécsi Ércbányász Koncert-fúvós-
zenekar ötvenéves jubileuma alkalmából a
zenekar történetét bemutató kiállítást ren-
deztünk a zenemûtárban. (2007)

Kodály köszöntése címmel kiállítást ren-
deztünk Bajnai Klára és Agócsy Erika gyûj-
teményébõl. (2007)

Több alkalommal megszerveztük a
Házimuzsika a könyvtárban koncertsorozat
keretén belül a pécsi zenészcsaládok közös
kamarazenei találkozóját. (2008–2009)

Reneszánsz zene Pécsett. A Híres Pannó-
nia régizenei együttes nyári koncertsorozata
a könyvtár kertjében (2008)

Haydn-matinét tartottunk a zeneszerzõ
halálának kétszázadik évfordulója alkalmá-
ból, siklósi és pécsi diákok zenés-táncos
közremûködésével. (2009)

2010-ben az új épületbe való költözködés
elõkészítése okán több hónapig zárva tartott
a könyvtár. 

Ez idõ alatt a könyvtár kertjében megva-
lósult egy Olvasóliget elnevezésû sorozat.
Két zenei rendezvénnyel gazdagítottuk a
programot: Gyõriné Kövesdi Zsuzsa a Szent
Margit Óvoda kicsinyeinek tartott nagy sike-
rû zenés foglalkozást Debussy Az elefánt
bölcsõdala címû zongoramûvére alapozva.
A felnõtt látogatóinknak Siptárné Balázs
Hajnalka vezetett színvonalas gyakorlati
foglalkozást Egészség és zene címmel. Ezzel
a két programmal búcsúztunk a régi épület-
tõl.

Zenés rendezvények a Tudásközpontban

A Tudásközpont elsõ rendezvénye a
Fryderyk Chopin születésének kétszázadik
évfordulójára készült vándorkiállítás volt,
mely a Budapesti Lengyel Intézet és az Or-
szágos Idegennyelvû Könyvtár együttmûkö-
désében készült. (2010)

Erkel Ferenc születésének kétszázadik
évfordulóját a gyermekkönyvtárral közösen
ünnepeltük. A Tiszay Andor-gyûjteménybõl
kiállítást készítettünk és élõ zenével illuszt-
rált elõadást szerveztünk, így is népszerûsít-
ve az értékes gyûjteményt. (2010)

Az új épület vasárnapi nyitva tartása az
adventben zenés programokra adott lehetõ-
séget. Advent elsõ vasárnapján gitármuzsi-
kával nyitottuk meg az adventi idõszakot a
zenemûtár kistermében, majd az elkövetkezõ
három vasárnap délután Muzsika advent ide-
jén címmel tartottunk hangulatos kamara-
hangversenyeket a zeneteremben a PTE Mû-
vészeti Kara hegedûs, gitáros, fuvolás és fa-
gottos hallgatóinak közremûködésével.
(2010)

A költészet napján Balázs József/Bazsi
Álom és ébrenlét címû verseskötetének be-
mutatóját szerveztük meg. Bazsi pécsi
nyomdásztanuló korában énekelt Pécsi Géza
szakmunkástanuló kórusában. 

Megszerette Bartókot, Kodályt, Mozartot.
Évtizedek óta mindennapi kenyere a zene.
Kodály Zoltán szobra címû versét a mi Ko-
dály Zoltán-kiállításunk megnyitó mûsora
ihlette. (2011)

A Liszt-évre különbözõ programokat
szervezünk. Gyõriné Kövesdi Zsuzsanna
gondozza a honlapon és a zenemûtárban
megtekinthetõ, hónapról hónapra frissülõ
Liszt-kalendáriumot. Steiner Józsefné nagy-
atádi gyûjtõ anyagából Liszt Ferenc életútja
és mûvészete képes levelezõlapokon címmel
képeslap-kiállítást rendeztünk. Baranyai fia-
talok számára meghirdettük a Liszt-Junior
alkotóversenyt, melynek záróeseményét ok-
tóberre tervezzük.

2011-ben a Magyar Könyvtárosok Egye-
sülete országos vándorgyûlésének a pécsi
Tudásközpont adott otthont. A Zenei Szekció
programjának keretein belül hangzott el a je-
len írás elsõ verziója. ■
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Kitüntetések

Az augusztus 20-ai nemzeti ünnep 
alkalmából közgyûjteményi és köz-
mûvelõdési dolgozókat tüntetett ki
Réthelyi Miklós nemzeti erõforrás
miniszter.

Széchényi Ferenc-díjat vehetett át:
Dr. Bartos Éva, az Országos
Széchényi Könyvtár, Könyvtári
Intézet igazgatója;
Dr. Hervay Ferenc Levente, a Zirci
Ciszterci Apátság Újkönyvtára
könyvtárvezetõje;
Dr. Madas Edit, az Országos
Széchényi Könyvtár Res Libraria
Hungariae Kutatócsoportjának
kutatója;
Varga Róbert, a kaposvári Megyei és
Városi Könyvtár nyugalmazott igaz-
gatója.

Szinnyei József-díjat vehetett át: 
Ásványi Ilona, a pannonhalmi
Fõapátsági Könyvtár könyvtárigaz-
gató-helyettese;
Kovách Margit, a Fõvárosi Szabó
Ervin Könyvtár Szerzeményezési és
Feldolgozó Osztály osztályvezetõje;
Mikola Katalin, a Budapesti
Corvinus Egyetem Közigazgatás-
tudományi Kar Könyvtárának
könyvtárosa;
Somorjai Olga, az Országos
Széchényi Könyvtár Színháztörténeti
Tárának könyvtárosa;
Szilágyi Irén, a debreceni Méliusz
Juhász Péter Könyvtár és
Mûvelõdési Központ megbízott igaz-
gatója;
Szivi Józsefné, a Budapesti Corvinus
Egyetem Központi Könyvtára
gyûjteményszervezési igazgatója. 

Wlassics Gyula-díjjal tüntették ki
Smiriné Kokauszki Erikát, a
köröstarcsai Szabó Károly
Mûvelõdési Ház és Könyvtár
vezetõjét.

A Magyar Köztársasági Érdemrend
Lovagkeresztje kitüntetést kapta
Papp István, a Magyar Könyvtárosok
Egyesülete volt fõtitkára.

Minden kedves kollégánknak gratulá-
lunk a kitüntetéshez, és további jó
munkát, újabb sikereket, jó egészséget
kívánunk!
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2011-ben a Központi Statisztikai Hivatal
Könyvtár elsõ alkalommal csatlakozott a
Kulturális örökség napjai rendezvénysoro-
zathoz. Ennek köszönhetõen 2011. szeptem-
ber 17-én 9 és 13.30 óra között minden ér-
deklõdõ megtekinthette a KSH fõépületének
könyvtári részét. A Czigler Gyõzõ által ter-
vezett „Statisztikai palota” eklektikus épüle-
tét 1897-ben adták át a Központi Statisztikai
Hivatal számára, amelynek máig székhelyül
szolgál. Az eredetileg 140 helyiséget magá-
ban foglaló palota alagsori szintjét lehetett
megtekinteni, ahol több mint száz éve mûkö-
dik a KSH Könyvtár. Az épületet az évek 
során többször átalakították, belsõ udvarait
lefedték, a második világháború során több
súlyos találat is érte. 

Az érdeklõdõ látogatók az olvasóterem-
ben tematikusan elrendezett kiadványok kö-
zött böngészhettek az épületbejárás megkez-
déséig. Az egyes olvasótermi blokkokban 
találtak ízelítõt a KSH 1948 utáni titkos je-
lentéseibõl, köztük az 1956-os eseményekre
és az ötéves tervek tényleges állapotára vo-
natkozó statisztikákat. Megtekinthették a
könyvtár egyik legrégebbi, az 1790-es évek-
bõl származó térképét, valamint a térkép-
gyûjtemény más értékes darabjait. Az 1960-
as, 1970-es és 1980-as évekbõl származó 
napilapok és magazinok lapozgatása mellett
sokan érdeklõdve nézték a kuvaiti, trinidad
és tobagói, iráni és örmény statisztikai év-
könyveket. Bemutattuk a magyar statisztikai
szolgálat elsõ kiadványait: az 1870. évi nép-
számlálás, az 1872-es statisztikai évkönyv,

az 1894-es budapesti statisztikai évkönyv
eredeti köteteit, és a könyvtár 1898. évi hasz-
nálati szabályzatát is.

Az eredeti tervek szerint félóránként in-
dult volna idegenvezetés az épületben. Azon-
ban a vezetéseket inkább az igényekhez 
igazítottuk, és a csoportok kellõ számú ér-
deklõdõ megjelenésével azonnal indultak. 
A látogatók megismerkedtek a 2010-ben át-
adott, egy korábbi raktár átalakítása után
megnyílt Bibó István-teremmel. (Bibó bör-
tönbõl történõ szabadulása után, 1963 és
1971 között dolgozott a KSH Könyvtárban.)
A körséta az egykori lovarda helyén kialakí-
tott raktárban folytatódott, ahol lehetõség
nyílt a tömörraktári rendszer kipróbálására,
és mindenki megtekinthette a könyvtár mini-
könyv-gyûjteményét. A séta utolsó állomása
a fõigazgatói iroda volt, ahol az 1900-as
évek elejérõl származó számológép sokak
érdeklõdését felkeltette. Az eredeti funkcióra
érkezõ tippek széles skálán mozogtak, a
verklitõl a térképtartóig.

A nap során a látogatók szinte mind pozi-
tív visszajelzésekkel szolgáltak. Az újszerû
feladat nem csak kihívást jelentett számunk-
ra, könyvtárosok számára, hanem kellemes
csalódást okozott, hogy ilyen mértékû érdek-
lõdést tapasztaltunk az általunk kezelt gyûj-
temény iránt. Kezdeti félelmeink szerencsére
alaptalannak bizonyultak azzal kapcsolat-
ban, hogy az érdeklõdõk száma csekély lesz,
és így remélhetõleg jövõre újra megnyitja
kapuit a kulturális örökség napjai keretében
Czigler Gyõzõ „Statisztikai palotája.” ■

K ö z h í r r é  t é t e t i k

✒✒    Lencsés Ákos

A kulturális örökség napjai a KSH Könyvtárban
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Az Újfehértói ÁMK Városi Könyvtárban már
több évre visszatekintõ hagyománya van a Jó
játék a… elnevezésû gyerekprogramoknak.
Az idei szünidõre az Újfehértói Tudástár – a
válaszok és lehetõségek tárháza elnevezésû
TÁMOP 3.2.4/08/1-2009-0051 kódszámú
projekt keretében a szabadidõ hasznos eltöl-
tése mellett az olvasás népszerûsítését tûztük
ki célul.

Elsõ foglalkozásunkat július 13-án tartot-
tuk, Jó játék a diafilm címmel. 

A nagy érdeklõdésre való tekintettel a
meghirdetett délutáni elõadást már délelõtt
megelõzte egy vetítés. Ma, a digitális techni-
ka világában, a gyerekek igencsak rácsodál-
koztak a meseolvasásnak erre a módjára. 
A szalagos mesefilmek vetítése örömteli él-
ményt adott kicsiknek és az õket elkísérõ fel-
nõtteknek is.

A diafilmvetítés technikájánál fogva mó-
dot ad arra, hogy a gyerek megállíthassa a
képet, lehetõsége legyen kérdezni, választ
kapni és megérteni a filmen látható történé-
seket, ezért is ajánljuk meleg szívvel otthoni
kikapcsolódásra is az egész családnak.

Második alkalommal július 27-én talál-
koztunk az érdeklõdõkkel. Ezen a napon a
mese, ezen belül pedig a mesehõsök töltötték
be a délutánt.

A „varázslatos mesekorsóból” elõkerült
csalimesék, láncmesék és a hozzájuk kötõdõ
kommunikációs, manuális játékok rendkívüli
módon lekötötték nem csak a gyerekek figyel-
mét, de a szülõk is lelkes résztvevõk voltak.

Augusztus 10-én külsõ helyszínen került
sor a Jó játék a báb címû programunkra.
A Nozdrovitzky-kastély, a volt kollégium
udvarán kellemes, zöld környezetben állítot-
ta fel paravánját a nyíregyházi Burattino
Bábszínház. Rácsodálkozó gyerekszemek
kísérték állatmeséjüket, a Többet ésszel, mint
erõvel címût. A tanmese történetén keresztül
a nézõk a barátság fontosságával szembesül-
hettek. A bábelõadást bábkészítés követte,
amit a bábszínház mûvészei irányítottak.

Foglalkozássorozatunk záró rendezvénye
augusztus 24-én zajlott, és a Jó játék a Tu-
dástár címet kapta. Foglalkozásunk a könyv-
tárunk adta lehetõségek bemutatására irá-
nyult. A TÁMOP-pályázat révén Újfehértón
egy olyan tudástár jön létre, mely a haszná-
lók igényeihez igazodva képes kiszolgálni a
felhasználókat. Az érintettek naprakész in-
formációhoz való juttatásának lehetõségeivel
játékos feladatokon keresztül ismertettük
meg a résztvevõket. Arra kívántuk felhívni a
figyelmet, hogy a városi könyvtár valóban 
a válaszok és lehetõségek tárháza.

(A rendezvényrõl készült képek megte-
kinthetõk a www.konyvtarujfeherto.hu olda-
lon, a galéria menüpont alatt, valamint
könyvtárunk facebook-oldalán.) ■

Jó játék a…
Könyvtári programok a szünidõre

✒✒    Balogh-Bolega Mária–Gál Ferencné
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A tatai Móricz Zsigmond Városi Könyvtár-
ban már augusztus 10-én becsöngettek az ott
dolgozóknak. Az intézmény tovább törek-
szik a saját, valamint a kistérségi partnerei
szolgáltatásainak fejlesztésére. Ennek érde-
kében az egy pályázat (TIOP 1.2.3) kereté-
ben megvásárolt Textlib integrált könyvtári
rendszer használatával ismerkedtek meg a
Tata környéki községek könyvtárosai. Az 

oktatás fõ célja a tényszerû ismeretek és gya-
korlati tapasztalatok átadása volt. A megje-
lentek megismerkedtek a program felépíté-
sével, fõ parancsaival. Ezután a már meglévõ
könyvállományok feldolgozásának (honosí-
tásának) lépéseit vették át részletesen. Meg-
tanulták az adatbázisban található rekordok
kiegészítését, importálását, saját kezû bevi-
telét. A képzés megszervezésére a TÁMOP
3.2.4 pályázat adott lehetõséget. Az oktatás
könnyed hangulatban folyt, a felmerülõ kér-
déseket, problémákat, ötleteket közösen be-
szélték meg a könyvtárosok. ■

Napjainkban egyre nagyobb az érdeklõdés a
különbözõ kézmûves foglalkozások iránt,
ezért a tatai Móricz Zsigmond Városi Könyv-
tár dolgozói összefogtak, és 2011. augusztus
11-én megalakították a Kézimunka Klubot.
Ennek célja, hogy minden érdeklõdõvel
megismertesse azokat az ismert és kevésbé
ismert technikákat, amelyeket régebben nap
mint nap ûztek otthonaikban az elõdeink.
Külön figyelmet fordítanak rá, hogy a mód-
szereket egészen az alapoktól magasabb
szintig mutassák meg az jelentkezõknek. 

Az elsõ alkalommal a keretes gyöngyszö-
vés módjával és legfontosabb eszközeivel is-
merkedtek meg a résztvevõk. A tanulás és
gyakorlás közben jóízûen beszélgettek a
megjelentek, kérdezgették egymást eddigi
tapasztalataikról. A kialakult barátságos lég-
körben mindenki segített a másiknak. A klub
látogatása teljesen ingyenes, és bármikor
csatlakozhatnak új tagok. A technikák bemu-
tatásakor az eszközöket a klub biztosítja.
Mindazok, akik élni szeretnének ezzel a le-
hetõséggel, a könyvtárban jelentkezhetnek
személyesen vagy e-mailben, esetleg telefo-
non. ■

✒✒    Dollmayer Bea

Becsöngettek a könyvtárban! 
Kézimunka Klub alakult a könyvtárban
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Két világ között, az ott-
hon és az itthon hívásá-
ban él Bartis Attila, a
tatai Móricz Zsigmond
Városi Könyvtárban
tartott Könyves szerda
2011. szeptember 14-ei
vendége. 

Erdélybõl, Maros-
vásárhelyrõl, már szin-
te felnõtt fejjel érkezett
Magyarországra. s elsõ
regénye hamarosan
megjelent. Irodalmár
család sarja: édesapja,
Bartis Ferenc, kiváló
költõ volt. Ismert lett, de nem azért, mert
„dolgozott” érte. Az írásai magukért beszél-
tek, nem kellett önmenedzseléssel töltenie az
idõt. Nemcsak itthon, hanem az erdélyi ré-
szeken, sõt a Románia távolabbi területein
élõ, román anyanyelvû olvasóknál is vissz-
hangra, megértésre találnak könyvei. Aki 
román fordításban olvassa, hasonló szem-
üvegen át nézi az eseményeket, s hasonlóan
rezonál rájuk, mint a magyar olvasók. A kö-
zösen megélt történelem segít átlendülni a
határokon. 

Írásait sok nyelvre lefordították világszer-
te. Munkái elhoztak számára több fontos dí-
jat, kitüntetést. Ezek között is a legjelentõ-
sebb a Magyar Köztársasági Érdemrend Lo-
vagkeresztje, melyet 2006-ban vehetett át.

Ez az esztendõ veszte-
séget is hozott számá-
ra: abban az évben ve-
szítette el édesapját.

A mai napig az esz-
tendõ egyik felét itthon
tölti, míg a másik ré-
szében visszalátogat a
szülõföldre megpihen-
ni, élményeket gyûj-
teni. Prózája mellett 
jelentõsek drámái is, 
Örkény István Dráma-
írói Ösztöndíjban is ré-
szesült. Talán legismer-
tebb munkája a Nyuga-

lom, melybõl Alföldi Róbert 2008-ban filmet
is készített, a regénybõl készült drámát pedig
a Nemzeti Színház játszotta, Udvaros Do-
rottya fõszereplésével. 

Most ismét egy regényen dolgozik, me-
lyet remélhetõleg még ebben a szezonban si-
kerül befejeznie. 

Alkotói életének azonban az irodalom
csak az egyik oldala. Irodalmi munkásságá-
val egyenértékû alkotásokat hozott létre a fo-
tómûvészetben is. 

Sok kiállítása volt már itthon és külföl-
dön, számtalan helyen. Magyarországon a
Dorottya Galéria vagy például a Mai Manó
Ház adott otthont mûveinek, külföldön több-
ször látták vendégül Frankfurtban. Csöndet
úgy címû fotókötetében szinte elbeszélésfo-

lyammá válnak a fekete-
fehér fotográfiák, törté-
netet mesélnek, egyetlen
írott mondat nélkül. 

Különös, egyéni han-
gú alkotó, aki az este
zárszavaként hitet tett az
irodalom örök létjogo-
sultsága mellett: „Mind-
egy, hogy mi a hordo-
zója – pergamen, pa-
pír vagy elektronikus
rendszer –, a gondolat 
és a kifejezés vágya
örök.” ■

Amíg ember él a Földön, addig él az irodalom is

✒✒    Petrozsényi Eszter
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Kalandozások a kultúra és a tudomány vilá-
gában címmel elõadássorozatot indított útjá-
ra júniusban az Országos Széchényi Könyv-
tár és a Gróf Klebelsberg Kuno Alapítvány.
Június 8-án nagy sikerrel debütált a sorozat,
akkor Makovitzky József professzor Bauhaus
– magyar és európai mûvészettörténeti átte-
kintés címmel tartott elõadást. A nagyközön-
ségnek szóló ismeretterjesztõ sorozat õsszel
és télen folytatódik. 

Havonta egy elõadást tervezünk, változa-
tos témákban. 

Szeptember 20-án az egykori könyvtáros
kolléga, Kemény Zoltán nagyapjának, a ka-
landos életû Kemény János írónak a Kutya-
komédia címû könyvét ismerhették meg az
érdeklõdõk. 

„Kemény János nemcsak az õsök, hanem
saját munkássága, elbeszélései és regényei
jogán lett az erdélyi írótársadalom megbe-
csült és szeretett tagja. Költeményekkel
kezdte pályáját és ez a lelkület vált meghatá-
rozóvá egész életmûvében, sõt, talán magán-
életében is.” (Sas Péter)

Kemény János 1903-ban Pittsburgh-ben
született, de édesapja halála után, egyéves
korában édesanyja erdélyi rokonaihoz köl-
töztek. Erdõmérnöki tanulmányokat folyta-
tott, de miután nagy vagyont örökölt, külde-
tésének érezte a kultúra, az irodalom támo-
gatását. 1931-tõl a kolozsvári magyar szín-

ház igazgatója, 1941 és 1944 között a Ko-
lozsvári Nemzeti Színház prózai és operatár-
sulatának fõigazgatója volt. 1945 és 1952
között a marosvásárhelyi Székely Színház
egyik alapítója és dramaturgja. Több regé-
nye, elbeszélése és több száz színházi témá-
jú cikke jelent meg, Péter címû színdarabját
1944-ben mutatta be a budapesti Nemzeti
Színház. 1952 után azonban mészégetõ mun-
kásként kellett dolgoznia, késõbb a marosvá-
sárhelyi Színmûvészeti Fõiskola könyvtáro-
sa lett, és nyugdíjazásáig – 1968-ig – az Új
Élet címû lap színházi és mûvészeti rovatve-
zetõje volt. 

A Kutyakomédia, amely Kemény János
életmûsorozatának második kötete, egy fék-
telen mulatozás közben lelõtt kutya története
körül bonyolódik. Felnõtt mese arról, ho-
gyan válhat egy szerencsétlen baleset ko-
moly nemzetiségi ellentétté, hiszen a mulat-
ságos kezdet után az egy közösségben élõ
népek ellenségeskedésével, folytonos pártos-
kodással, hatalmi torzsalkodássokkal szem-
besülünk. A könyvet a sorozatszerkesztõ,
Sas Péter és Pomogáts Béla irodalomtörté-
nész mutatta be. Közremûködött H. Szabó
Gyula, a „Helikon Kemény János” Alapít-
vány elnöke, Györffy Gergely hegedûmû-
vész, valamint Turek Belányi Zsuzsa színész. 

A sorozat október 6-án folytatódik, ekkor
Szerelem és küzdés nélkül mit ér a lét? cím-

mel Jankovics
Marcell Kossuth-
díjas, érdemes
mûvész, rajzfilm-
rendezõ, mûvelõ-
d é s t ö r t é n é s z ,
könyvillusztrátor
lesz a vendégünk,
aki Az ember 
tragédiája címû
rajzfilmjének pre-
mierje elõtt rész-
leteket vetít a
filmbõl, és mesél
szerelemrõl, küz-
désrõl, hazáról, az
emberrõl… ■

Kalandozások a kultúra és a tudomány világában
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A Publika Magyar Könyvtári Kör kezdemé-
nyezésére hat intézmény, illetve szervezet írt
alá együttmûködési megállapodást 2011.
február 23-án a dévai Téglás Gábor Iskola-
központ könyvtárának kialakítása, fejlesz-
tése céljából. A Bukovinából kereken száz
esztendeje odatelepített, ma már erõteljes
szórványban élõ csángó magyarok leszárma-
zottainak megsegítésére a Publika Magyar
Könyvtári Kör, a Könyvtári Intézet, a Nyír-
egyházi Fõiskola Központi Könyvtára, az
Eszterházy Károly Fõiskola Központi
Könyvtára, a Móricz Zsigmond Megyei és
Városi Könyvtár és a Kárpátaljai Magyar Is-
kolai Könyvtárakért Alapítvány fogott össze.
Mindenki képességei szerint vállalt a felada-
tokból.

Az elsõ jelentõs lépés az volt, hogy az is-
kolában, a legkülönbözõbb forrásokból fel-
halmozódott és a legelképzelhetetlenebb
összetételû könyvhalmazból egy használható
állományt alakítsunk ki. A megközelítõleg
húszezer kötetnyi könyv (aminek nagyjából
a negyede magyarországi tankönyv) elrende-
zésére többen is jelentkeztek. Végül egy hat
fõbõl álló kis csapat indult el július 11-én a
Déli-Kárpátokba. Fábián Róbert (Nyíregy-
házi Fõiskola könyvtára), Iglainé Perecsi
Zsuzsa (Móricz Zsigmond Megyei és Városi
Könyvtár), Kocsik Tibor (Magyar Honvéd-

ség, Nyírtelek), Pegán Anita (Országgyûlési
Könyvtár), V. Kokovay Zsuzsanna (Nyíregy-
házi Fõiskola könyvtára) és Vraukóné Lu-
kács Ilona (Móricz Zsigmond Megyei és Vá-
rosi Könyvtár).

Négy munkanap állt rendelkezésünkre a
teljes válogatásra és rendrakásra. Miután te-
repszemlét tartottunk és minden könyvkupac
tetejérõl Jókai Mór Rab Ráby címû mûve 
kacsintott ránk, továbbá a kollégiumban he-
lyeztek el bennünket, ahol kaptunk egy fiú-
és egy lányszobát, teljes úttörõtábor feeling-
je lett az ott-tartózkodásunknak. Így rögvest
megalakítottuk a Rab Ráby õrsöt, és ebben a
szellemben, jókedvvel és kitartással dolgoz-
tunk.

Minden túlzás nélkül mondhatjuk, hatal-
mas munkát végeztünk. A tankönyveket csak
részben érintettük, de a kb. tizenötezer köte-
tet, ami dobozokban vagy egyszerûen öm-
lesztve halmozódott föl, egyenként, mind-
annyian és többször is megfogtuk. Elõ kellett
venni a dobozokból, a sarkokból és eldönte-
ni, fizikailag van-e még olyan állapotban,
hogy valaki örömmel vehesse a kezébe, ol-
vassa, és a tartalma megfelelõ-e iskoláskorú
gyerekek számára. Végül kb. ötezer kötet ke-
rült a polcokra, s közel tízezer kötetet hasz-
nálhatatlanná nyilvánítottunk! Szívszorító
érzés volt, de meg kellett tennünk. 

S z o m s z é d o l ó

✒✒    V. Kokovay Zsuzsanna

Magyar iskolai könyvtárat alakítottunk ki Déván



Itt jegyzem meg mindenki okulására,
hogy adakozni könyvet is nem csak szívvel,
hanem ésszel is kellene! Tartalmilag és fizi-
kailag is legyen olyan állapotban, hogy hasz-
nálható legyen (a könyvek listáját lásd:
www.kamika.hu). A néha napi nyolc-tíz órás
megfeszített munka után a maradásra ítélt
kötetek könyvtári rendben kerültek a polcok-
ra, és részletes eligazító feliratokat készítet-
tünk, hogy a használatot elõsegítsük. Sike-
rült kiválogatnunk mintegy kétezer kötetnyi
mesekönyvet és háromezer kötetnyi ifjúsági
szak- és szépirodalmat.

Utolsó munkanapunkon még eljutottunk
a dévai Szent Ferenc Alapítvány által felújí-
tott ferences kolostorba és annak könyvtárá-
ba, s közben betekinthettünk a Magyarok
Nagyasszonya Gyermekotthon életébe is. Az
otthon lakói és a dévai diákok közül is töb-
ben segítettek a többmázsányi könyv alag-
sorból a harmadik emeletre vagy éppen az
ellenkezõ irányban való mozgatásában. 

A várost gyakorlatilag csak a dévai várból
láttuk, mert hét közben nem volt erre idõnk.

Szombaton meglátogattuk Vajdahunyad
várát, majd a Maros völgyében, a Kárpátok
fenséges hegykoszorúi között indultunk ha-
zafelé, nem kihagyva egyetlen nevezetessé-
get sem, ami utunkba akadt.

Az egy hét eseményeirõl, tapasztalatairól
és tanulságairól az õsz folyamán a könyvtá-
ros szakmai sajtóban részletesebben hírt
adunk. ■

Könyvtári Levelezõ/ lap • 2011. szeptember30
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A Sárospataki Irodalmi Olvasókör éves mun-
katervében elõadások, könyvbemutatók,
színházlátogatások mellett egynapos kirán-
dulások is szerepelnek. Az idén Rozsnyó és
környéke híres mûemlékeit, különleges ter-
mészeti kincseit fedeztük fel. 

Július végén ismét útra keltünk, hogy
megismerhessük Sáros vármegye kultúrtör-
téneti értékeit. Programunk elsõ színhelye
Eperjes, a „Tarca-parti Athén” volt. A legen-
da szerint a város alapítója, névadója 
II. (Vak) Béla király volt, miközben megkós-
tolta a környék ízletes földieprét. A törté-
netet Tompa Mihály Eperjes címû költemé-
nyében is megénekelte. Késõbb II. Géza 
hozzájárult a flamand telepesek ideköltözé-
séhez. Eperjes 1299-ben városi, 1324-ben
szabad királyi városi rangot kapott, késõbb
tárnoki település lett. Ekkor építették fel a
védelmet szolgáló erõs várfalakat, a bejutás
csak a kapukon volt lehetséges. A település 
a tizenhatodik században élte a fénykorát.
Városi nyomdát is alapítottak. Az 1667-ben
megnyílt evangélikus kollégiumban akadé-
mia, teológia, késõbb líceum is mûködött.
1673-ban a császár eltörölte a városi jogot,
aztán számos hadi esemény, csatározás szín-
helye volt a település. 1687-ben Caraffa, a
hírhedt osztrák tábornok, vagyonszerzés cél-
jából háromszáz gazdag helyi polgárt külö-
nös kegyetlenséggel kínoztatott meg, hu-
szonnégyet a fõtéren kivégeztek.1696-ban
Eperjes visszakapta a városi jogot II. Rákó-
czi Ferenctõl. Késõbb pestisjárvány, tûzvész
okozott nagy veszteséget a lakosság számá-
ban, az anyagi javakban. 

A Felvidék második legnagyobb települé-
se iskolaváros, a mûemlékek városa, a ruszin
kisebbség szellemi központja, és kiemelt
központja a görög katolikus egyháznak is. Itt
született Bercsényi Miklós fia, György fran-
cia tábornagy, Pulszky Ferenc régész, mûvé-
szettörténész, 1848-ban államtitkár, a Nem-
zeti Múzeum igazgatója, az MTA elnöke,
Hamvas Béla író és Kerényi Frigyes költõ.

1845-ben különös irodalmi eseményrõl
számoltak be a krónikák. A fiatal Petõfi gya-
log járta be a környéket. Eperjesen Kerényi
Frigyes költõ látta vendégül, és nála ismerte
meg a városban nevelõként dolgozó Tompa
Mihályt. Nemes költõi versengés színhelye
volt a közeli domb, azt próbálták eldönteni,
melyikük tudja legszebben megénekelni az
ott látható erdei lakot. Az elsõ helyezést
Kerényi Frigyesnek ítélték. A három költõ
alkotása az utókor számára is maradandó él-
mény. A legújabb kutatások szerint az erdei
lak valójában nem is létezett! Petõfi barátai-
val ellátogatott a közeli nagysárosi vár rom-
jaihoz, megható versben idézte Rákóczi em-
lékét.

A kora délelõtti városnézõ sétánk során
megcsodálhattuk a település hangulatos, or-
só alakú központjában a szebbnél szebb, fel-
újított reneszánsz, barokk, szecessziós köz-
épületeket. Felkerestük az 1754-ben gótikus
alapokra emelt Keresztelõ Szent János püs-
pöki székesegyházat, megcsodáltuk a külön-
leges ikonosztázt, láthattuk a mellékoltárok
alatt nyugvó két híres püspök bebalzsamo-
zott testét és a torinói lepel másolatát. Aztán
a tizenhetedik század elején épült, sgraffitó-

✒✒    Halász Magdolna

A Sárospataki Olvasókör Sáros megyei kirándulása

„ … Meghagyta nékünk a letûnt idõ
Öreg regékben sok történetét,
S ki hallgatózik puszta templomok
S forrás vidékein ó romok körül,
Barlangnyílásnál mély vadonban:
Hall sok csodás, hall sok szép 
dolgokat…”

(Tompa M.: Eperjes)



val dúsan díszített, törpeárkádos reneszánsz
épület, a Rákóczi-ház következett, ahol
1633-ban I. Rákóczy György erdélyi fejede-
lem és a császár követei megkötötték az
eperjesi egyezményt. A felújított palotában
jelenleg múzeum mûködik, történelmi, hely-
történeti, néprajzi és népmûvészeti tárlat vár-
ja az érdeklõdõket. 

A szlovák nyelvû színvonalas kalauzolást
Gecse Valéria bodrogszerdahelyi és Szegedy
Mária borsi olvasóköri barátunk szíves köz-
remûködésével magyar nyelvû tolmácsolás-
ban hallgathattuk meg. A többszintes épület
egyik termében meghatódva néztük meg a
Rákóczi-relikviákat, a nagy fejedelmet ábrá-
zoló egészalakos festményt, egy díszes bõr-
szék támláján Árpád fejedelem, István király,
Széchenyi István, Deák Ferenc és mások mi-
niatûr képmását fedeztük fel. A helytörténeti
kiállítás értékei között a középkori város fá-
ból készült makettje, a régebbi, a legújabb
címerek, Caraffa osztrák generálisnak az
1687-es vérengzésénél használt, félelmetes
pallosa, a híres evangélikus kollégium érté-
kes kiadványai is láthatók. Megcsodáltuk a
néprajzi és a népmûvészeti anyagot, a híres
sárosi varrott csipkéket, a szebbnél szebb
magyar és szlovák népviseleteket, a földmû-
velés eszközeit, az értékes fegyvereket, a
pénzérméket, a Rákóczi-libertást, és meg-

hallgattuk a szlovák fizetõeszköz, a korona
történetét. A fõtér ékessége a híres barokk
Neptun-szökõkút, amely az 1789-ben idete-
lepedõ gazdag kereskedõ, Holländer Márk
adományából épült, azonkívül a tizennegye-
dik századi háromhajós, gótikus Szent Mik-
lós dóm. A többször átalakított székesegyhá-
zat 1903-ban Schulek Frigyes tervei alapján
újították fel. Felbecsülhetetlen érték a szár-
nyas fõoltár, Szent Miklós és Szent László
fából készült szobra, a mellékoltárok, a pa-
dok. A székesegyház legszebb mellékoltára a
fekete Madonna. A város nemzeti kegyhely,
híres Mária-búcsújáróhely. 

Városnézõ sétánk során felkerestük a 
tizenhetedik századi, késõ reneszánsz stílus-
ban épült, majd leégett és helyreállított evan-
gélikus templomot is. 1930-tól itt nyugsza-
nak a Caraffa- áldozatok földi maradványai.
Ellátogattunk a volt evangélikus kollégium
épületéhez, ahol Kossuth Lajos, Thököly Im-
re, Kerényi Frigyes is tanult, Kazinczy Fe-
renc, Eötvös József a joggyakorlatát végezte.
Jelenleg a Tudományos Könyvtár és az Álla-
mi Levéltár mûködési helye. Az épület falán
felfedeztük Comenius emléktábláját. A híres
cseh-morva pedagógus 1654-ben a kollégi-
um vendége volt. A múzeum tárlatvezetõjé-
tõl megtudtuk, hogy 1650-ben Comenius az
eperjesi intézmény meghívása helyett
Lorántffy Zsuzsanna pataki fejedelemasz-
szony kérésének tett eleget. A sarokház elõt-
ti tér a Caraffa-vérengzés színhelye, itt egy
szép Mária-szobor látható, a kerítésen egy
emléktábla, a sarokház falán a kivégzettek
magyar nyelvû névsora olvasható. 

Ezután egy mellékutcában megtaláltuk az
ortodox zsinagóga épületét, ahol különleges
élményben volt részünk. A színvonalas szlo-
vák nyelvû tájékoztatás magyar nyelvû köz-
vetítésébõl megtudhattuk, hogy az ortodox
zsinagóga 1897–98-ban épült, ma is mûködõ
egyházi intézmény. Megcsodáltuk a zsinagó-
ga orientális stílusú, különleges falfestését,
az enteriõrt. A világörökség része kitüntetést
is megérdemelné! Az emeleten lévõ juda-
gyûjtemény Pozsonyból került Eperjesre, és
a helyiek adományaival is bõvült. A felbe-
csülhetetlen értékû relikviák segítségével kö-
zelebbrõl megismerhettük a zsidó vallás tit-
kait, a zsinagóga berendezését, a szertartás
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szent eszközeit, a zsidó ünnepek szokásait, a
születéssel, a temetéssel kapcsolatos elõírá-
sokat. Láthattunk korabeli helyi peri-
odikumokat és különleges dokumentumokat
is. Megtudhattuk, hogy a zsinagógában min-
denkinek fizetett ülõhelye van, amely örö-
kölhetõ vagy megvásárolható. A jótékonyság
kötelezõ, a zsinagóga falába épített perse-
lyekbe dobott pénzösszegek ennek bizonyí-
tékai. A felajánlott összeget a rászorultaknak
juttatják el.

A félnapos eperjesi városnézés a helyi sü-
temények, fagylaltkülönlegességek kóstolá-
sával zárult.

Programunk következõ állomása Frics
volt. A Szinye-patak partján, a tizenharma-
dik században, különleges természeti kör-
nyezetben alapított kistelepülésen élõk tuta-
jozással, fazsindely készítésével és mezõgaz-
dasági munkával foglalkoztak, késõbb 
Kassára jártak dolgozni. A település ékessé-
ge egy gyönyörû kastély, amelyet a tizenhe-
tedik század elsõ felében Bertóthy Bálint
földbirtokos építtetett. Többször felújították,
erõdfal és vizesárok övezte. A Felvidék leg-
szebb reneszánsz kastélya egyemeletes, két
saroktornya van, a pártázatok alatt díszes
sgrafittók, a vakárkádos fülkékben a római
mitológia allegorikus alakjai és a magyar
történelem nagyjai láthatók. A kastélyban
szálloda és étterem mûködik. Az épületben
hangulatos környezet várja a vendégeket.
Mindenkinek jólesett a kellemes séta a kas-
tély körüli természetvédelmi parkban, aztán
elsétáltunk a közeli római katolikus templom
új épületéhez. Az 1994-ben a Kassai Vérta-
núk emlékére felavatott építészeti csodát
technikai problémák miatt csak kívülrõl tud-
tuk megnézni.

Ezután a Szinye-patak mentén alapított
Jernyére utaztunk. A mezõgazdasági jellegû
kistelepülés a tizenharmadik század óta a
Szinyei Merse-család birtoka volt. Itt élt, ha-
láláig itt alkotott a magyar festészet egyik ki-
emelkedõ képviselõje, Szinyei Merse Pál, a
magyar plain-air festészet megteremtõje, 
a Szerelmespár, A lilaruhás nõ, a Majális, a
Pacsirta címû híres festmények megálmodó-
ja. A községben jelentõs a cigány lakosok
száma. A település közepén látható Szent
Antal templom felújítása folyamatos, az ol-

tár mellett megtaláltuk a Szinyei-család em-
lékét idézõ kétnyelvû márványtáblát. A fia-
tal, szolgálatkész szlovák plébános a mûvész
egyetlen oltárképe pontos hollétérõl nem tu-
dott biztos tájékoztatást adni. Megmutatott
egy szlovák nyelvû, képekkel illusztrált
könyvet, amely bemutatja a Szinyei Merse-
családot, a magas tisztséget betöltõ, kiemel-
kedõ személyiségeket, köztük Szinyei Merse
Pál életét, tevékenységét is. A templom mel-
lett áll a mûvész neoklasszikus stílusban
épült saját kastélya. A hosszú ideig ott mû-
ködött községháza kiköltözött a szomszédos
új, modern épületbe, a kastély jelenleg 
üresen áll, illetõleg egy virágbolt üzemel a
hátsó traktusban.

Ezután a Tarca folyó bal partján a tizen-
kettedik században alapított kisvárost,
Kisszebent kerestük fel. Nevét a Tarkõ várá-
ban élt fõúr Szabina nevû lányáról kapta, aki
fiatalon meghalt, és II. András felesége lett
volna. A tizenharmadik században betelepült
flamandok nagyban befolyásolták a város
fejlõdését. III. András uralkodó Eperjeshez
hasonlóan számos privilégiumot adott
Kisszebennek. 1406-ban Zsigmond király
további kiváltságokat, szabad királyi városi
rangot adományozott a településnek. Ekkor
erõs bástyákat, kõfalat építettek a település
köré. Késõbb Kisszeben is tagja lett a felvi-
déki városok szövetségének, a Pentapo-
lisnak. A gyümölcstermesztés és a kézmû-
vesség egyik jelentõs központja vallási 
villongások, késõbb a kuruc harcok színtere,
és a pestisjárványnak is sok áldozata volt. 
A település határában a nagy fejedelem
1704-ben gyõztes csatát vívott a császáriak 
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ellen. Az 1848-as szabadságharcban az itt
élõ fiatalok példaértékû helytállásáért Kos-
suth Lajos kormányzó a Hû Szeben megtisz-
telõ címet adományozta a városnak. Az
1849-ben kiadott papírpénzre is rákerült ez a
különleges elismerés. 

A kajszibarack termesztésérõl híres törté-
nelmi város hangulatos fõterén rövid sétát
tettünk. A rendezett, gótikus és reneszánsz
alapokra épült, felújított házak között megta-
láltuk Csontváry Kosztka Tivadar, „a század-
elõ legegyénibb hangú” mûvésze szülõházát
(jelenleg bolt mûködik benne), ahol egy két-
nyelvû emléktábla, a másikon a mûvész
idõskori képe és aláírása látható. A kereske-
dõsegéd, az okleveles gyógyszerész, a „nap-
út festõje” nagyon sokat utazott, hogy sajá-
tos mûvészete kiteljesedjen. A Magányos
cédrus, a Mária kútja, A Taorminai színház
romjai, a Baalbek, A tengerparti sétalovag-
lás címû munkái ennek bizonyítékai. Hat-
vanhat évesen távozott az élõk sorából, 
Óbudán temették el, a nyughely megvál-
tása hiányában a hamvai egy tömegsírba ke-
rültek. 

Sétánk során megcsodáltuk a tizenötödik
században épült gótikus templom egyedülál-
ló értékeit, a lunettás kaput, a reneszánsz
szárnyas oltárt, a szószék mellvédjét. Az
épületet 1890-ben Schulek Frigyes tervei
alapján újították fel, ekkor az eredeti képe-
ket, a szárnyas oltárt a Szépmûvészeti Múze-
umba vitték el. A templomban csak a máso-
latuk látható. A harangtorony is reneszánsz
stílusban épült. A templom mellett áll a volt
piarista rendház barokk épülete, késõbb
evangélikus líceumként mûködött. A falán
elhelyezett emléktábla jelzi, hogy Comenius,
a híres pedagógus itt is vendégeskedett, miu-
tán elhagyta Patakot. 

Az egész napos programunk Sáros vár-
megye egykori székhelye, Nagysáros felke-
resésével zárult. A források szerint a várme-
gye és a település neve nem a sárhoz, hanem
a sárga színû aranyhoz kapcsolódik. A tizen-
harmadik században az ideérkezõ szászok a
Tarca folyó mindkét oldalán letelepedtek. Az
573 magas dombon lévõ vár vigyázta az erre
haladó kereskedelmet. II. (Vak) Béla idejé-
ben a település királyi város volt, és egyik le-
ánya végsõ nyughelye a vár kápolnája lett.

IV Béla, majd Zsigmond és III. András kü-
lönbözõ jogokat biztosított az itt élõknek. 
A tizenhatodik században a vármegye legna-
gyobb települése volt, késõbb a Rákócziak
tulajdonába került. II. Rákóczi Ferenc házas-
ságkötése után itt telepedett le. Szívesen va-
dászott a környéken, itt ismerkedett meg
Bercsényi Miklóssal, akivel életre szóló ba-
rátságot kötött. A gazdag földbirtokos azután
a fejedelem hadvezéreként is jeleskedett. 
A fiatal Rákóczi Sáros vármegye fõispánja-
ként titkos levelezést folytatott a francia ki-
rállyal. Az összeesküvés leleplezése után le-
tartóztatták, a bécsújhelyi börtönbe zárták,
ahonnan álruhában szökött meg, majd Len-
gyelországba menekült. Az ifjú Rákóczi õri-
zetbe vételét Benczúr Gyula nagyhatású
festménye is megörökítette. A várat 1687-
ben felgyújtották, csak a romjai láthatók. 
A kastély tûzvész áldozata lett, a helyén
sportpálya létesült. 

Kis csoportunk technikai problémák mi-
att nem tudott feljutni a dombon lévõ várhoz,
ezért a háromszög formájú városközpontban
néztünk szét. Ellátogattunk a tizenharmadik
században gótikus stílusban épült, majd a ti-
zenhetedik században barokk stílusban át-
épített Szent Jakab plébániatemplomba,
majd kissé fáradtan indultunk hazafelé.

Mindannyiunk nevében hálásan köszön-
jük Gecse Valéria bodrogszerdahelyi és
Szegedy Mária borsi kolléganõk, kedves ba-
rátaink példaértékû fordítói tevékenységét, a
program sikeres lebonyolításához nyújtott
önzetlen segítségüket. 

Tervezett túráink nagy népszerûségnek
örvendenek, mert a közösen szerzett élmé-
nyek egymás megismerését segíthetik, az
összetartozás érzését erõsíthetik. ■
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1997 óta dolgozom könyvtárostanárként a
hatvani Széchenyi István Közgazdasági és
Informatikai Szakközépiskolában. Pályámat
egy kényszerválasztás hozta – orosz szakos
diplomával nem tudtam elhelyezkedni –, de
megszerettem a könyvtárosságot, aminek azt
is köszönhetem, hogy nem „szûkültem be”,
azaz érdeklõdésem nem egy vagy két tan-
tárgyra koncentrálódik. Idõbe tellett, míg a
ma már 12 ezer dokumentumos könyvtárat
olyanná fejlesztettük, ami megfelel a modern
kor követelményeinek. Elindult a nem ha-
gyományos információhordozók gyûjtése, az
állomány integrált könyvtári rendszerrel tör-
ténõ számítógépes feldolgozása, a szolgálta-
tások korszerûsítése, a marketingmunka. 
Jelenleg húsz tanuló egyidejû foglalkoztatá-
sára alkalmas a könyvtárhelyiség.

Az iskola tanulóifjúsága négy megyébõl
tevõdik össze (Heves, Jász-Nagykun-Szol-
nok, Nógrád, Pest), így a legkülönbözõbb 
tudású, érdeklõdésû és – könyvtári szem-
pontból – a legváltozatosabb elõképzettségû
diákokkal találkozom napi munkám során.
Az ismeretszerzés során azonban senki szá-
mára nem kerülhetõ ki az információkeresé-
si technikák ismerete, következésképpen a
könyvtár használata. Nemcsak tanulmányi
eredményeik javítása szempontjából elsõdle-
ges ez, hanem általános mûveltségük meg-
alapozásában, fejlesztésében is. Fontos ta-
pasztalat, hogy vannak olyanok, akik elég
elõítéletesek az iskolai könyvtárral szemben
(különösen a mai erõsen technikai beállítású
világban), tanulmányaik végeztével viszont a
legaktívabb könyvtárhasználóvá válnak.

A Bod Péter Országos Könyvtárhasznála-
ti Verseny legnagyobb pozitívumának azt
tartom, hogy változatos technikákkal ismer-
kedhetnek meg a tanulók mind tanulás-mód-
szertani, mind információkeresési szempont-

ból. Továbbá a tehetséggondozás egyik esz-
közének tekintem. Ezt felmérve nem volt
kérdéses 2004-ben, amikor elõször volt lehe-
tõségem versenyzõt indítani, hogy meg kell
próbálkozni ezzel a lehetõséggel. Kezdetben
kevésbé voltunk sikeresek, hiszen nekem is
„tanulnom” kellett a versenyre való felkészí-
tés módszereit, meg kellett találnom az ér-
deklõdõ, elhivatottnak mutatkozó tanulókat,
és meg kellet nyernem õket a könyvtárnak és
a versenynek. Ehhez természetesen sok 
személyes találkozásra, jó PR-munkára 
és könyvtárostanári elkötelezettségre volt és
van szükség. Késõbb megyei fordulókon 
is dobogós helyeket szereztünk, s ebben a
tanévben már a harmadik alakalommal jutott
be tanítványunk az országos döntõbe (4., 2.,
az idén 1. helyezéssel büszkélkedhetünk). 

A tehetséggondozás nem önös érdek, nem
elsõsorban a jó tanuló fiatalokról szól. Hi-
szem, hogy mindenki tehetséges valamiben,
a pedagógus pedig megtalálhatja azt a terüle-
tet, ahol ezt a tehetséget kibontakoztathatja.
A könyvtárhasználat azért is elsõdleges ezen
a területen, mert teret enged a kreativitásnak
és az egyéni érdeklõdési körre való koncent-
rálásnak. Az éves témaválasztásokban is le-
het olyan kapcsolódási pontot találni, ami a
versenyzõ érdeklõdésére építhet. S általában
ez az, ahonnét az adott évi felkészítés kiin-
dul. Hiszen az alapismereteket elsajátítják
könyvtár-informatikai órákon, az iskolai for-
dulót követõen személyre szabott módsze-
rekkel készülünk egy-egy idényben. Igyek-
szünk a projektmódszer alapelveit követni,
ötvözni azt a hagyományos referenszkérdés-
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✒✒    Valakovicsné Lakatos Marianna

Írások a Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Verseny 
2010/2011-es versenyévadjáról 4.
A Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Versenyrõl 
– egy felkészítõ tanár szemszögébõl

„A mûveltség jósorsban ékesség, 
balsorsban menedék.”

(Arisztotelész)



megoldással, beépítjük a tervezés-kivitelezés
elemeit, gyakoroljuk a logikus gondolkodás-
mód és feladatmegoldás módszereit, és a
kommunikációs feladatokra is hangsúlyt
fektetünk. A felkészülésben igénybe vesszük
esetenként a tanulótársak segítségét, a ko-
operatív technikák is segítségünkre vannak.
Úgy tûnik – legalábbis egyelõre –, hogy jó
irányba haladunk.

Az eltelt évek alatt azt tapasztaltam, hogy
akár a megyei, akár az országos versenyen 
a szervezõk mindent megtettek azért, hogy a

versenyzõk és felkészítõik otthonosan érez-
zék magukat, elsõsorban ne versenyhangu-
lat, inkább a játék öröme uralkodjék. Nem
volt ez másképp Mátészalkán sem, ahol ven-
dégszeretõ, gondoskodó háziakkal találkoz-
tunk. A döntõ helyszínének pályáztatását jó
ötletnek tartom, mert ez is egy lehetõség
megismerkedni más, jól mûködõ iskolai
könyvtárakkal, tapasztalt könyvtárostaná-
rokkal. Nem beszélve arról, hogy a nyertesek
olyan helyszínekre is kirándulhatnak, ahová
lehet, hogy önállóan nem látogatnának el,
olyan élményekkel gazdagodhatnak, ame-
lyek adott esetben életre szólóak lehetnek, új
ismeretségeket, barátokat szerezhetnek.
Szakmai szempontból is hasznosak ezek a
találkozások, hiszen ha burkoltan is, de min-
dig van egy kis tapasztalatcsere. Ezért javas-
lom mindenkinek, aki ezen a pályán dolgo-
zik: adjon esélyt tehetségeinek és próbálja ki
ezt a versenyt!

Kívánok magamnak és minden könyv-
tárostanár kollégámnak még sokszor sok
olyan diákot, aki megszerzi nekünk azt a
megtisztelõ örömet, hogy a Bod Péter ver-
senyre elkísérhetjük õket! ■
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✒✒    Balogh Géza

A Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Versenyrõl 
– egy versenyzõ szemszögébõl

A versenyen második alkalommal vettem
részt, az elsõ versenyem a tavalyi (2009/10)
tanévben volt. Az ilyen típusú megméretteté-
sek szerintem igenis fontosak, elsõsorban
azoknak, akik a humán területek iránt érdek-
lõdnek, de azoknak is, akik a könyvtárhasz-
nálati tudásukat szeretnék gyarapítani – az
élet más területein ez nagyon is jól jöhet!

Maga az egész versenyfolyamat egy él-
mény: a megyei írásbelin azért kell izgulni,
hogy meglegyen a minimum követelmény
(70%), a szóbelin pedig azért kell jól teljesí-
teni, hogy az összpontszám emelkedjen. Ha
ez megvan, akkor jöhet az országos írásbeli,
amit azért kell nagyon jól megírni, hogy be-
juthassunk az országos döntõbe, ahol az 
aktuális korcsoport legjobb nyolc tanulója
mérkõzhet meg egymással. Az országos dön-

tõben egy hosszabb idõt igénylõ projektfel-
adatot kell elkészíteni és bemutatni a zsûri-
nek, miközben a felügyelõ szaktanár folya-
matosan pontoz minket – itt már csakis a ma-
ximumot lehet nyújtani!

Az idén Mátészalkán rendezték az orszá-
gos döntõt. Nagyon jó hely, mindenkinek
ajánlom! A verseny napját megelõzõ délutá-
non a szatmári térségében tettünk egy kis ki-
rándulást: Szatmárcsekén megtekintettük és
megkoszorúztuk Kölcsey Ferenc sírját, 

Tákoson pedig az 1767 óta fennálló fator-
nyos templomot néztük meg, ami Közép-Eu-
rópában párját ritkítja. Az esti órákban egy
kis ízelítõt is kaptunk a szatmári táncokból a
Szatmár Táncegyüttestõl. 

A szervezett programok nagyon jók vol-
tak, olyan élményt nyújtottak nekünk, amiért



legalább egyszer érdemes lesz visszamen-
nünk ebbe a térségbe.

Az idei központi téma az Európai Unió
gyermek- és ifjúsági irodalma volt. Elsõ hal-
lásra lehet, hogy könnyûnek hangzik, de ha
csak abba gondolunk bele, hogy mind a 27
tagország gyermekirodalmával tisztában kell
lennünk valamennyire, mindjárt nehezebb-
nek tûnik. Nagyon tág témakör volt, nem na-
gyon lehetett benne kapaszkodót találni a
versenyre, hogy X meg Y benne lehet. Ez
nem kis nehézséget okozott. Maga a projekt-
feladat már könnyebb volt: társszerkesztõ-
ként egy újonnan piacra dobott történelmi
magazin tematikus számának elsõ öt oldalát
elkészíteni, fõszerkesztõi utasítások szerint.
Ehhez források után kutattunk, majd saját öt-
letünk, elképzelésünk – és természetesen a
tanácsok – szerint elkészítettük mûvünket,
amit a zsûrinek be kellett mutatnunk öt–tíz
percben.

Az egész verseny a könyvtárban való ke-
resésre (és egy minimális részben az inter-
nethasználatra) épül. A könyvtárak – akár-
csak régen – ma is fontosak az embereknek,
bár manapság azért elkezdõdött az internet
térhódítása ezen a téren is. Az e-könyvek,
hangoskönyvek és egyéb, internetre feltöltött
költemények, dokumentumok vagy akár cse-
lekményvázlatok, olvasónaplók mind felkí-
nálják azt a lehetõséget, hogy az emberek ne

menjenek el a könyvtárba, ne kölcsönözzék
ki a kiszemelt könyvet, hanem – részben ké-
nyelmi szempontok miatt – nézzék meg, ol-
vassák el vagy hallgassák meg otthon a do-
kumentumot. Pedig ezek olyan élményektõl
fosztják meg az embereket, amikre talán
nem is gondolnak. Képzeljük csak el, amint
könyvolvasás közben megjelenik elõttünk az
aktuális cselekmény, saját elképzelésünk
szerint…

Természetesen az iskolai könyvtár is fon-
tos a diákok és a tanárok számára, hiszen itt
találják meg azokat a könyveket, amelyek
segítik a tananyag feldolgozását, akár forrá-
sokról vagy kötelezõ olvasmányokról legyen
szó. Ma a diákok körében is egyre népsze-
rûbb az, hogy a kötelezõket nem olvassák el,
helyette letöltenek az internetrõl valamilyen
olvasónaplót vagy cselekményvázlatot, gon-
dolván azt, hogy az elég. 

Pedig nem, mert ahhoz, hogy az órán
beszél(get)ni lehessen az aktuális könyvrõl,
ahhoz igenis el kell olvasni az olvasmányt
(de említhetném az esetleges számonkérése-
ket is, ahol könnyen rá lehet fázni az ilyen
„hanyagsággal”).

A versenyt alapos felkészülés elõzte meg
felkészítõ tanárommal, Valakovicsné Laka-
tos Mariannával egyetemben. Gyakorlatilag
már november végétõl gondolkodtunk,
agyaltunk az esetleges feladatokon. Tanárnõ
az elképzeléseit megosztotta velem, majd ar-
ra kért, hogy azt projektmunkában készítsem
el, mint például antológia öszszeállítása, eh-
hez fülszöveg írása, vagy egy európai könyv-
fesztivál „megszervezése” elõadásokkal 
kiegészítõ programokkal stb. Az idén is fo-
kozatosan lépdeltünk a verseny lépcsõjén,
mígnem a csúcsra értünk.

Összességében elégedett vagyok a ver-
sennyel, köszönet érte a szervezõknek! ■

(A szerzõ, Balogh Géza 10. évfolyamos 
tanuló a II. korcsoport 1. helyezettje.)
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Balogh Géza
Hatvani Középiskola Széchenyi István Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskolája, Hatvan

Balogh-Bolega Mária
Városi Könyvtár, Újfehértó

Bánkeszi Katalin
Országos Széchényi Könyvtár, Budapest

Bilicsi Erika
Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum, Budapest

Dollmayer Bea
Móricz Zsigmond Városi Könyvtár, Tata

Gál Ferencné
Városi Könyvtár, Újfehértó

Halász Magdolna
Sárospataki Irodalmi Olvasókör, Sárospatak

Kovácsné Bálint Mária
Esze Tamás Gimnázium, Mátészalka

Lencsés Ákos
KSH Könyvtár, Budapest

Petrozsényi Eszter
Móricz Zsigmond Városi Könyvtár, Tata

Szabó Ferencné
Csorba Gyõzõ Megyei Városi Könyvtár, Pécs

Valakovicsné Lakatos Marianna
Hatvani Középiskola Széchenyi István Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskolája, Hatvan

V. Kokovay Zsuzsanna
Nyíregyházi Fõiskola Központi Könyvtára, Nyíregyháza

Dátum

Október

X. 6.

X. 10.

X. 24.

X. 26.

XI. 18.
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Országosan

KSH

Kecskemét

Budapest

Bp., OPKM

Szeged

Rendezvény

Könyvtárak összefogása a társadalomért

Konferencia a népszámlálásról

Összefogás zárókonferencia

Könyvtár mint 3. hely. Szakmai nap

Könyvtárostanárok õszi szakmai napja

A vonal üzenete: a képi ábrázolás szerepe 
az olvasáskultúra fejlesztésben

Rendezõ intézmény

IKSZ

KSH Könyvtár

IKSZ, KJMK

Goethe Intézet

KTE

SZTE JGYPK,
Somogyi Könyvtár

Információ

iksz@oszk.hu

agnes.fulop@ksh.hu

iksz@oszk.hu

Erika.Marton
@Budapest.goethe.org

www.ktep.hu

hajdu@
jgypk.u-szeged.hu
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