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A számítógépes játékok okozta szenvedély a
modern kor népbetegsége, ami pszichés és
mentális attitûdök révén beárnyékolja az 
emberiség jövõjét.  Az egész világon megfi-
gyelhetõ a tendencia, hogy évrõl évre nõ a
számítógép okozta szenvedélybetegek szá-
ma, köztük egyre több a kóros játékfüggõ.
Vajon mennyire szolgálja a könyvtár az
online játékok révén a közmûvelõdést? 

A számítógépes függõség több annál,
hogy szeretünk játszani, hiszen az ember ho-
mo ludens, miért ne szórakoztathatná magát
néha szabadidejében. A függõk esetében a
kötõdés olyan erõs, hogy megvonási tünete-
ket produkálnak, ami lehet dühkitörés és ag-
resszió is. Ez azonban csak a jéghegy csúcsa,
mivel a felszínre nem törõ pszichés problé-
mák és mentális attitûdök alattomosan bur-
jánzanak el a személyiségünkben, hogy egy-
szer csak felszínre törjenek, de akkor már
kontroll nélkül. Az elvonási tünetek jelei a
nyugtalanságban, szorongásban, pánikban,
esetleg vad indulatban nyilvánulhatnak meg.
A mentális jeleket észre kellene venniük a
hozzátartozóknak, mert a játékok érzelmi
szempontból sivárrá, kiégetté és magányos-
sá, majd zárkózottá és elhagyatottá teszik az
embert. Valaminek a hiányát kompenzáljuk a
játékkal, bár tisztában vagyunk cselekedete-
ink és a lelki dolgaink összefüggésével, kép-
telenek vagyunk kiszállni a mókuskerékbõl.
A virtuális ámítás által nyújtott talmi ideák
csak tovább erõsítik a kudarcot, ami súlyos
depresszióhoz és akár szuiciditáshoz is ve-
zethet.

A számítógépes játékfüggés tünetei nyil-
vánvalóak, mivel a függõség olyan magatar-
tásmódok sorozatát hozza felszínre, amilye-
neket addig nem tapasztaltunk. A személyi-
ség nem tud lemondani róla még akkor sem,
ha testi, lelki és szociális ártalmait érzi, tud-
ja, ismeri, vagy ha környezete tiltja a játékot.
Gyakran több függõség együttesen van jelen
az életünkben, a televízió, a számítógép
(chat, játék, pornó) vagy mobiltelefon. Ami-

kor a környezet nem eléggé ingerdús, nem
adja meg az egyén számára, amire vágyik,
vagy az érintettet házastársa elhanyagolja,
nem képes sikereket elérni az életben, pár-
kapcsolatban, nincs célja, értelmetlenné vá-
lik az élete (nincsenek programok, a család-
tagok elfoglaltak, problémák vannak körü-
lötte), akkor olyan világba menekülhet, ahol
ezek a problémák nincsenek jelen. Ha na-
ponta egy óránál több idõt töltünk a gép
elõtt, elindultunk a lejtõn.

A gyerekeknél még rosszabb a helyzet,
mivel a személyiségük képlékenyebb. Gyak-
ran tapasztalhatja a szülõ, hogy az iskolából
hazatérve a gyerek bezárkózik a szobájába,
és ha megzavarják, agresszívan, indulatos
hangon válaszol, nem érdekli a családja, nem
éhes, elhanyagolja alapvetõ szociális szük-
ségleteit. Nem fontosak már számára azok a
dolgok, amelyek eddig meghatározták az
életét, kezdi elhanyagolni a hobbijait, melye-
ket régen szeretett, csak arról tud beszélget-
ni, hogy mit csinált, hol tart éppen a játék-
ban, a baráti kapcsolatai is egyre inkább 
áthelyezõdnek a virtuális világba, a teljesít-
ménye fokozatosan romlik, egyre fáradéko-
nyabb, kitalál egy alibit, amivel igazolja, mi-
ért kell bekapcsolnia a számítógépet, ezzel
mintegy önigazolást vagy felmentést keresve
a függõségre. A realitásérzéke változik, egy-
re erõsebb „sikerforrás” a számítógépes játé-
kok során elért eredmény, ha letiltásra kerül
sor, akkor az veszekedésekkel, dührohamok-
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kal, rongálásokkal járhat, és mások testi ép-
sége is veszélybe kerülhet. Nem csak önve-
szélyes, de lassan a családtagjai számára is
potenciális veszélyt jelent. Ha otthon nem
tud hódolni szenvedélyének, akkor a könyv-
tárba megy, ahol háborítatlanul megteheti. 
A szülõ csak annyit tud, a gyermeke a
könyvtárba ment, talán még büszke is rá. 

A szenvedélybeteg emberek tekintete fá-
radtságról, kimerültségrõl árulkodik, nincs
az arcukon érzelemnek már semmi jele.
Amint megkapják a lehetõséget a számító-
gép használatára, a türelmetlenség és a reme-
gõ feszültség átalakul kétségbeesett izgalom-
má, és mindenen átgázolva rontanak szen-
vedélyük tárgyához. Gyakran csak akkor
eszmélünk rá párunk vagy gyermekeink be-
tegségére, amikor ki akarjuk kapcsoltatni ve-
lük a számítógépet, ugyanis nem képesek rá.
Amikor megszakad az internetkapcsolat, dü-
hösen és kétségbeesetten, gyûlölködõ arccal
akarják elpusztítani a környezetükben talál-
ható tárgyakat vagy azokat a személyeket,
akik korlátozzák vagy megakadályozzák a
hozzájutásukat. A tehetetlen düh elképesztõ
agresszivitást hoz a felszínre, ami a legsúlyo-
sabb bûncselekmények elkövetésére szolgál-
tat mentális hátteret. Extrém esetben akár
összeszorított ököllel és dühös tekintettel bo-
lyongnak türelmetlenül, enyhülést remélve.
A szenvedélybeteg ember már elképzelni
sem tudja az életét számítógép nélkül, lehan-
golt, depressziós és szorongó, ha nem játsz-
hat, gyakran fáradt, álmos, a szemizom
egyensúlyának zavarát okozhatja a túlzott
számítógép-használat, ami szédülést okoz-
hat, krónikus szemgyulladások keletkeznek,
szemégés, szemfáradtság, kötõhártya-vörös-

ség, szárazságérzet, betûk összefolyása, fej-
fájás, a szemhéjszéli bõr vörössége vagy
gyulladása, szúró érzés vagy könnyezés ta-
pasztalható. A végsõ stádium persze a halál,
amit elõidézhet az alváshiányból, az agyi
erek kimerültségébõl eredõ agyvérzés, de
elõfordulhat depresszió okozta öngyilkosság
is. A híradók tele vannak ilyen szerencsétlen
emberi roncsok tragédiáival, de senki sem
eszmél fel. A játszó ember elveszíti idõérzé-
két, megfeledkezik biológiai szükségleteirõl
(evés, ivás, ürítés, pihenés stb.) a játék köz-
ben. Nem érdekli más, csak a játék, nem ér-
zi, hogy amit tesz, az nem helyes. A dolgok
fontossági sorrendje átalakul, olyan világot
teremt magának, amiben nincs helyük a
problémáknak, és ha ki akarjuk ragadni eb-
bõl a közegbõl, akkor meglepõ ellenállásra
számíthatunk. Sajnos minden korosztály
érintett, fokozatosan elszigetelõdnek, keve-
set és rosszul alszanak, és deviáns lesz a vi-
selkedésük. 

Társadalmi párbeszédre és felelõsségtel-
jes politikára lenne szükség. A keresztény ér-
tékrend visszaállítása és a gyerekek nevelé-
se, az emberi kapcsolatok elmélyítése gátat
vethetne ennek a torz életvitelnek, amit le-
gyõzni lehet, gyógyítani nem. Minimálisan
három hónap szeparáció és csoportterápiás
kontroll segíti elõ az átalakulást. A mestersé-
ges örömforrást kell pótolni ahhoz, hogy el-
felejtsék, illetve ne keressék az olcsó eufóri-
át. A viselkedési addikcióktól való elfordulás
a legnehezebb. Ha a beteg nem tud ellenállni
a kísértésnek, nem tudja abbahagyni rossz
szokását, kényszeresen visszatér hozzá.
Mindezek következtében beszûkül és egyet-
len szenvedélyre korlátozódik a gondolkodá-
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sa. Hibás énképek esetén elõfordulhatnak a
kóros feszültséglevezetésnek egészen extrém
megnyilvánulásai. Kényszeresen kárt tehet
magában, de az önsértõ viselkedés itt még
nem öngyilkossági kísérlet, hanem a feszült-
ség levezetésére irányul. A virtuális világ-
ban, amit a játék ad, teljesül a vágyuk, itt –
ellentétben a valósággal – õk lehetnek a 
legkiválóbbak, a legnagyobbak, a legerõseb-
bek, a legszebbek. Könnyebben szocializá-
lódhatnak ebben a világban, a legkisebb 
nehézség nélkül. Sokan azért kezdenek el
játszani, mert elesettnek és jelentéktelennek
érzik magukat igazi lehetõségeik, korlátaik
között, a játékban pedig egyszeriben hatal-
masokká, híresekké válhatnak. Ebben a vi-
lágban a kapott szerep megváltoztatja a he-
lyes helyzetfelismerésüket, önértékelésüket,
itt képesek helytállni és elviselni a nehézsé-
geket, szembesülni a szürke hétköznapok
problémáival. Szinte rezisztenssé válnak a
külsõ ingerekkel szemben, újra meg újra
visszaesnek a játék világába, ahol minden
egyszerû és könnyebb.

A függõség társadalmi következménye
óriási. Felnõttként a szenvedélybeteg gyer-
mek tovább folytatja kisded játékait, és majd
a munkahelyen is a játék fog uralkodni felet-
te, a munkája pedig már csak másodlagos
lesz. A teljesítmény rovására megy a szenve-
délybetegség, akár a dohányzás, hiszen a do-
hányosok 20%-kal kevesebbet dolgoznak
egészséges társaiknál, mert naponta többször

is kimennek rágyújta-
ni. A szenvedély foko-
zatosan eszkalálódik.
A már gyermekkor-
ban elvetett mag fel-
nõtt korban egy teljes
élet kudarcához vezet-
het A játékfüggõ a 
saját és mások egzisz-
tenciáját is veszélyez-
teti. A családi kassza
mindig megérzi, ha a
családban van szenve-
délybeteg, mert olyan
kiadásokkal terheli a
családot, amilyenek
normális esetben nem
lennének.

Természetesen nincs éles határ az egész-
séges, játékos ember és a kóros játékfüggõ
között. Mint a legtöbb szenvedélybetegség,
ez is nagyon nehezen kezelhetõ, nincsen
egyértelmûen hatékony terápiája. A gyógy-
ulásra nem motivált beteg kezelése pedig 
reménytelen. Az elsõ lépés a beteg együtt-
mûködésének elérése, a betegségtudat kiala-
kítása, ugyanis a legtöbbjük még az orvosá-
nak sem vallja be függõségének mértékét. 
A konfliktusmegoldó képességet és az érzel-
mi kifejezõkészséget is javítani kell, mert az
ezekkel kapcsolatos nehézségek szinte min-
den függõre jellemzõk. 

Ha a játékszenvedély pótcselekvés, vala-
milyen diszharmónia következménye vagy
menekülés a valós problémák elõl, akkor a
problémák megoldása, kiküszöbölése lehet 
a cél. A család, a házastárs, a szülõ, a tanár
feladata, hogy eltérítse, kimozdítsa a túlzás-
ba vitt játékból azzal, hogy kommunikál ve-
le, segít a problémák megoldásában, és alter-
natívákat kínál neki a szabadidõ tartalmas 
eltöltésére. Ha nem segíthet a környezet, ak-
kor szakemberhez kell fordulni, például a
Nyírõ Gyula Kórház foglakozik úgyneve-
zett „kényszeres játékfüggõ” szenvedélybe-
tegekkel. 

Minél elõbb diagnosztizáltuk a betegsé-
get, annál elõbb kezdõdhet a kezelés, és an-
nál nagyobb az esély a gyógyulásra, de be
kell vallanunk, hogy a visszaesés veszélye
még évek múltán is nagy. ■
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A Magyar Könyvtárosok Egyesülete Helyis-
mereti Könyvtárosok Szervezete az Európa-
iság és nemzeti, helyi értékek címet viselõ, ti-
zennyolcadik országos konferenciájához
nem is választhatott volna méltóbb helyszínt,
mint a Magyarország európai uniós elnöksé-
ge kapcsán az érdeklõdés középpontjába ke-
rült Gödöllõt. A rendezvényt a Magyar
Könyvtárosok Egyesülete, a Magyar Könyv-
tárosok Egyesülete Helyismereti Könyvtá-
rosok Szervezete, a Magyar Könyvtárosok
Egyesülete Pest Megyei Szervezete, vala-
mint az elõkészítésben és lebonyolításban
fõszerepet vállaló Gödöllõi Városi Könyvtár
és Információs Központ szervezte. 

A megnyitón Pintér Zoltán, Gödöllõ vá-
ros alpolgármestere a Gödöllõ Európában,
Európa Gödöllõn szlogen jegyében köszön-
tötte a konferencia résztvevõit. Jó volt egy
politikustól hallani, hogy „a város közmûve-
lõdésének húzóága a rendezvénynek otthont
adó Gödöllõi Városi Könyvtár és Informá-
ciós Központ”. 

Mándli Gyula, aki tizennyolc éve lendü-
letben tartja a szervezet munkáját, elnöki
megnyitójában röviden felidézte a kezdete-
ket. Az elsõ konferencia Vácott volt, ezért
külön öröm, hogy a 18. évfordulót ismét Pest
megyében ünnepelhetik a helyismerettel
foglalkozó könyvtárosok.

Az ünnepi hangulatot fokozta a 2005-ben
alapított Kertész Gyula-emlékérem átadása.
Az évente egy alkalommal kiosztott díjat az
idén Gerber György, a Pest Megyei Könyv-
tár igazgatóhelyettese kapta. Mándli Gyula
laudációjában kitért rá, hogy az angol kap-
csolat révén a szervezethez érkezõ vendégek
programjainak megszervezésében oroszlán-
részt vállalt a kitüntetett. Gerber György
meghatódottan jegyezte meg, hogy „haszon-
talan szolga voltam”, de büszkén mondta el,
hogy Kertész Gyulát személyes barátjának
tudhatta. Mint minden évben, az idén is meg-
tisztelte a konferenciát jelenlétével Kertész
Gyula özvegye, Katalin asszony, akit virág-
csokorral köszöntöttek.

A nyitó elõadást Gazda István tudomány-
történész, a Magyar Tudománytörténeti 
Intézet igazgatója tartotta. A meghívón sze-
repeltetett címet szóban helytörténeti adat-
bázisokra módosította, ami azt jelentette, lé-
nyegesen bõvítette a helyismereti források
elérhetõségének bemutatását. A nagyobb ha-
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zai, teljes mûveket közreadó helytörténeti
adatbázisok számbavételekor megjegyezte
az elõadó, hogy a Magyar Elektronikus
Könyvtárban 454 helytörténeti vonatkozású
mûvet talált. Szerinte sajnos Magyarország-
nak annyi jut a dokumentumok digitalizálá-
sából, amennyit más országok helyettünk di-
gitalizálnak. Gazda István és munkatársai
mintegy ötezer magyar mûvet dolgoztak fel
azok közül, amelyeket részben a Google tá-
mogatásával külföldi gyûjtemények digitali-
záltak. Elmondása szerint nagyon nehéz
megtalálni az anyagot az interneten, mert a
digitalizálók általában nem tudnak magya-
rul, és ezért a nevek és a címek keresése nem
egyszerû. Pedig a kutatók izgalmas informá-
ciókhoz juthatnak a böngészés során, így
például a Francia Nemzeti Könyvtár digita-
lizációs projektje, a Gallica adatbázisát ku-
tatva megtalálják azt az 1905-ös, Magyar-
országról készített térképet, amelyen már 
láthatók a Trianon utáni határvonalak!

A délután másik elõadója Kégli Ferenc,
az Országos Széchényi Könyvtár nyugalma-
zott osztályvezetõje volt, aki a TÁMOP-
3.2.4-projektek keretében megvalósuló hely-
ismereti fejlesztésekrõl adott áttekintést. 
A 106 pályázó összesen 5 466 129 094 Ft
támogatásban részesült, egyenként10–90
millió forint értékben jutottak fejlesztési for-
ráshoz. A pályázatnak voltak kötelezõen
megvalósítandó vállalásai, mint például az
elektronikus katalógusok létrehozása, a két-
nyelvû interaktív honlapok, portálok kialakí-
tása. A választható tevékenységek között
szerepelt többek között a helytörténeti és
helyismereti információk hozzáférhetõvé té-
tele. Az elõadó az áttekintésében számos

honlap és portál bemutatásával szemléltette,
hogy milyen ötletesen, kreatívan, a felhasz-
nálóra koncentrálva hasznosították a forráso-
kat a nyertes pályázók. Már nem kérdés: a
paradigmaváltás elkezdõdött!

A nap további részében a konferencia
résztvevõi szakavatott idegenvezetõk kísére-
tében megtekintették a legszebb pompájában
tündöklõ gödöllõi királyi kastélyt, majd a
megszépült, parkosított városban tettek sétát.
Az Erzsébet Királyné Szálloda báltermében
rendezett fogadás stílszerû, „királyi” befeje-
zése volt a tartalmas nyári napnak. Már csak
az okozott némi fejtörést, hogy a fenséges
vacsora után a fagylaltot részesítsük-e elõny-
ben vagy a desszertet, netán a pirosló diny-
nyét.

Csütörtökön délelõtt európai és lokális té-
mák váltakoztak:

Kovácsné Koreny Ágnes, az Országgyûlé-
si Könyvtár osztályvezetõje az európai uniós
tájékoztatás forrásairól számolt be két meg-
közelítésben: a könyvtári tájékoztatás tárgya
Európa és az Európai Unió, valamint Európa
tájékoztatása nemzeti és helyi értékeinkrõl.
Az Európai Unióban és Magyarországon
számos internetes tájékoztatási forrás és esz-
köz segíti az uniós állampolgárokat és vállal-
kozásokat az információszerzésben. Ezek 
lehetnek hivatalos honlapok, blogok, közös-
ségi felületek, szakadatbázisok, tematikus
portálok, sajtóközlemények, RSS-hírcsa-
tornák stb. Megtudtuk, hogy az Országgyû-
lési Könyvtár Digitalizált Törvényhozási Tu-
dástár projektje hogyan kapcsolódik az
Europeanához, az Európai Digitális Könyv-
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tárhoz, továbbá hogy az Europeana Libraries
projekt Európa tizenegy országának legfon-
tosabb szak- és egyetemi könyvtáraiból szár-
mazó, nagy mennyiségû, magas minõségû
digitális rekordot tesz elérhetõvé a Euro-
peanán keresztül.

Mennyeiné Várszegi Judit, a Kisfaludy
Károly Megyei Könyvtár Helyismereti és
Különgyûjteményi Osztályának vezetõje a
Kisalföldi Tudástár portálon elérhetõ lokális
információkról adott számot. A TÁMOP-
pályázatnak köszönhetõen egy megyei, egy
városi és egy szakkönyvtár közös szolgál-
tató-felülete a portál, ahol hangsúlyos szere-
pet kapott a helyi tartalom. A közös kataló-
gus helyismereti nézettel rendelkezik, ezért
lehetõség van arra, hogy csak a helyi tartal-
mak között keressenek. A helyi személyek
életrajzi adatbázisába bekerülnek az adott 
személyhez kapcsolódó tények, az általános
iskoláitól kezdve a munkásságának állomá-
sain át a családi kapcsolatokig, még a teme-
tõi parcella adatai is. A Gyõr-Moson-Sopron
megyei wiki a megye településeinek ismert
és kevésbé ismert élõ és elhunyt személyisé-
geirõl, érdeklõdésre számot tartó épületeirõl,
a Kisalföld népi kultúrájáról, civil szervezõ-
déseirõl tartalmaz szócikkeket. Az online ve-
télkedõ programnak köszönhetõen a korábbi
nagy sikerû, a megye diákjait versenybe hívó
helyismereti tartalmú vetélkedõk új formája
valósulhat meg.

Sajó Andrea, az Országos Széchényi
Könyvtár fõigazgatója az európai digitális
törekvésekrõl szólt. A külföldi és a hazai di-

gitális könyvtárak említése után hangsúlyoz-
ta: „Hatalmas kincs van a kezünkben: a tel-
jes magyar vonatkozású szellemi hagyaték,
melytõl unikumnak számítunk a könyvtárak
körében, s melyet megfelelõen használva a
nemzeti könyvtárnak mind a presztízse,
mind a bevétele növelhetõ lenne.” A további-
akban a digitalizálással kapcsolatos problé-
mákról és elvárásokról kaptunk áttekintést.

Asbóth Miklós, a Tomori Pál Városi és Fõ-
iskolai Könyvtár (Kalocsa) igazgatója a ka-
locsai, Csonka Mária, a Kölcsey Ferenc 
Városi Könyvtár (Dunakeszi) igazgatója a
dunakeszi városi könyvtárban megvalósuló
pályázati fejlesztéseket mutatta be.

Kalocsán 2006-ban a könyvtár újjászüle-
tésével egy új könyvtártípus jött létre: az or-
szágban elsõként olyan kettõs funkciójú
könyvtár, ami a közmûvelõdési könyvtári
mellett fõiskolai könyvtári ellátást is biztosít.
A TÁMOP-pályázat keretében egy közös,
interneten elérhetõ online katalógus szer-
kesztésére vállalkozott négy település nyolc
intézménye, ami gyakorlatilag tíz könyvtárat
jelent. A program keretében készült egy kö-
zös honlap, a Duna-menti Közös Könyvtári
Katalógus (http://dunamentikatalogus.hu). 

Az online Dunakeszi helyismereti adatbá-
zis tartalmazza a Kistérségi alkotók adatbá-
zisát, a Köztéri szobrok, emléktáblák, kiállí-
tóhelyek adatbázisát részletes leírással, 
képekkel illusztrálva. A Látnivalók Dunake-
szin rendszerezve, vizuális formában mutatja
be a város nevezetességeit, útvonaltervei kö-
zött találjuk a biciklivel, ill. kerekesszékkel
közlekedõknek összeállított programokat is. 
A Családtörténeti oldalak szolgáltatásával a
honlap látogatói számára ingyenes tárterüle-
tet és fejlesztõ eszközöket biztosít a könyvtár
a családtörténeti, helyismereti információk
elhelyezésére és megjelenítésére, természe-
tesen a rögzített szabályok betartása mellett.
A Helyismereti fényképek adatbázisába –
amit a Révész István Helytörténeti Gyûjte-
ménnyel közösen hoztak létre – önállóan le-
het feltölteni saját fotókat.

Bajnok Tamara, a Hamvas Béla Városi
Könyvtár könyvtárosa, a százhalombattai
Városi Archívumot mutatta be, ami egy ön-
kormányzati határozat és három intézmény –
a városi könyvtár, a Matrica Múzeum és a
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helyi Halom Televízió – együttmûködésének
köszönhetõen jött létre. Éppen ezért a
könyvtár helytörténeti gyûjteményének ha-
gyományos dokumentumain kívül állomá-
nyának részét képezik a tévéfelvételek, a
sporttörténeti iratok és a múzeumi egységek
is, valamint közel négyezer fotó. Kötelezõ
feladat a meglévõ és újonnan begyûjtött
anyagok folyamatos digitalizálása, rendsze-
rezése, tudományos igényû feldolgozása és a
nagyközönség számára a hozzáférhetõség
biztosítása.

A Könyvtárellátó Nonprofit Kft. feladata-
iról, a könyvtáraknak nyújtott központi szol-
gáltatásokról Lukács Szabolcs ügyvezetõ
igazgató számolt be. Megtudtuk, hogy a
KELLÓ igyekszik külön megállapodásokat
kötni a kiadókkal; a hasznot a nonprofit kft.
nem „nyeli le”, így tud nagyobb kedvez-
ményt adni a könyvtáraknak. Szeretnék erõ-
síteni az ügynöki tevékenységet, bár jelenleg
a könyvpiaci helyzetet a 20–25%-os csökke-
nés jellemzi. A bevételi csatornák százalékos
arányát tekintve megállapítható, hogy
85,5%-kal az intézményi vevõk vannak 
túlsúlyban a magán vásárlókkal (13,51%), il-
letve az internetes vásárlókkal (0,79%)
szemben.

Csütörtökön délután a konferencia részt-
vevõi gyermeki örömmel, vidáman szálltak
be a városnézõ kisvonatba. Meg sem álltunk
a Máriabesnyõi Bazilikáig, ahol meglepetés
koncertet hallhattunk. Idegenvezetõnk, 
Lencsés György imponáló tudása, magával
ragadó, érzelmes kalauzolása még felejthe-
tetlenebbé tette az altemplom, a Gras-
salkovich-kripta, a kapucinus kereszt, a
Grassalkovich-filagória, valamint a külsõ
misézõ oltár látnivalóit. 

A kisvonat következõ megállója a Pest
Megyei Látványtár volt. Az itt raktározott ré-
gészeti gyûjtemény felöleli a neolitikumtól a
török korig Pest megye mindegyik jelentõs
történelmi korszakát. Hely hiányában ezek
az anyagok eddig nem voltak hozzáférhetõk,
a „nyilvános raktárt” az érdeklõdõk számára
is látogathatóvá tették.

Gödöllõi kirándulásunk utolsó állomása
az Ybl Miklós tervei szerint 1874-ben épült
vasúti királyi váró volt. Az épület felújítását
a gödöllõi önkormányzatnak a Norvég Fi-

nanszírozási Alaphoz beadott sikeres pályá-
zata tette lehetõvé. Az eklektikus stílusú, jón
oszlopokkal díszített királyi váróterem kö-
zépsõ nagy termébõl jobbra nyílt Erzsébet
királyné váróterme, balra pedig I. Ferenc Jó-
zsefé. 

Vacsora után folytatódott a közös prog-
ram. Városnézõ virtuális séta következett az
egykori Gödöllõn. A virtuális sétát Fülöp
Attiláné, a Gödöllõi Városi Könyvtár és In-
formációs Központ igazgatója vezette. És aki
még mindig bírta energiával és figyelemmel,
részese lehetett egy HKSZ retrónak: az „örö-
kös udvari fotós”, Mándli Gyula1, a Helyis-
mereti Könyvtárosok Szervezetének elnöke
kommentálásával megnézhette az eltelt ti-
zennyolc év eseményeit megörökítõ fényké-
peket, s ha szerencséje volt, talán felismerte
egykori ifjú képében saját magát a fotókon.

A tanácskozás utolsó napján, pénteken, a
hagyományoknak megfelelõen a rendez-
vénynek otthont adó város kulturális értékei-
vel, a helytörténeti kutatás tárgyiasult ered-
ményeivel ismertettek meg bennünket az
elõadók.

Elsõként Gönczi Tibor, a Gödöllõi Királyi
Kastély Nonprofit Kft. ügyvezetõ igazgatója
mutatta be a Grassalkovich-kastély európai
uniós forrásokból felújított szárnyait. Ma-
gyarország egyik legvonzóbb turisztikai cél-
pontját évente több mint 200 ezren látogatják
meg. Az épület nyolc kétszintes szárnyból
áll. Középsõ részét még 1996 és 2000 között
restaurálták, 2003-ban elkészült a Barokk
színház. Az emeleten a múzeumi állandó ki-
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állítások látogathatók. A földszint elsõsorban
a vendégek kényelmét szolgálja: ajándék-
bolt, kávézó és a Tourinform iroda mûködik
itt. A rendezvénytermek és Erzsébet királyné
titkos földszinti szalonjai a gálavacsoráknak,
vállalati tréningeknek, valamint fogadások-
nak adnak helyszínt. A bemutató végén a
magyar európai uniós elnökség számára be-
rendezett helyiségekrõl és eseményekrõl ké-
szült olyan felvételeket is megnézhettük,
amelyeket a média képviselõi sem láthattak.

Gaálné Merva Mária, a Gödöllõi Városi
Múzeum igazgatója, a város történetét feldol-
gozó monográfiákról és egyéb helytörténeti
érdekességekrõl tartott képekkel illusztrált
elõadást. A Gödöllõi Városi Múzeum gondo-
zásában, a várossá nyilvánítás negyvenedik
évfordulójára jelent meg 2007-ben a korsze-
rû városmonográfia elsõ kötete. Az 1867 és
1945 közötti idõszak történetét tartalmazó
második kötet megjelenése 2011 végére vár-
ható. A város múltját összefoglaló munkák
közül érdemes megemlíteni az elsõ monog-
ráfiát, amit Odrobenyák Nepomuki János,

Gödöllõ elsõ plébánosa készített Gödöllõ
hajdan és most címmel, és 1875-ben jelente-
tett meg. A városban számos híres vagy hí-
ressé vált ember megfordult, errõl az elõadó
Írók és múzsák Gödöllõn címû munkájában
bõvebben olvashatunk. Kevesen tudják,
hogy Petõfi Sándor hosszabb ideig tartózko-
dott Gödöllõn; itt fordította német nyelvrõl
magyarra a Robin Hoodot. Bár oldalakat ha-
gyott ki a tájleírásból, mégis kiadták elsõ
munkáját.

Kerényi B. Eszter, a Gödöllõi Városi Mú-
zeum muzeológusa bemutatta, hogyan kap-
csolódnak a múzeumpedagógiai foglalkozá-
sok 2011-ben a barokk évhez. A múzeumban
közvetlen kapcsolatba kerülnek a tárgyakkal
a gyerekek a tematikus programokon; a
szemléltetõ diákon kisdiákok párnákon ücsö-
rögve ismerkedtek az eszközökkel, vagy ön-
feledt alkotásban elmerülve saját barokk le-
gyezõt készítettek. Angyali kalandozás a 
barokk Gödöllõn címmel pályázati forrás-
ból ötletes munkafüzet készült a foglalko-
zásokhoz.

Utolsóként a házigazda intézmény
különgyûjteményeivel ismertetette meg a
hallgatóságot Lakatos Györgyné, a Gödöllõi
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Városi Könyvtár és Információs Központ
helytörténész könyvtárosa. A könyvtár meg-
alakulásától, 1953-tól gyûjtik a helytörténeti
irodalmat; a Gödöllõ Gyûjtemény jelenleg
5520 db állományba vett egységet tartalmaz,
az aprónyomtatványok, képeslapok, lapkivá-
gatok, fotók számát 15 ezerre becsülik. Szer-
zeményezik a Gödöllõi Kistérség irodalmát
és a testvérvárosi kapcsolatokra vonatkozó
anyagot is. A gyûjtemény jelentõs hagyaté-
kokat õriz, többek között Gábor Áron író, ha-
ditudósító, Fallenbüchel Zoltán könyvtáros
és Mélykuti Csaba helytörténész anyagával
gazdagodott.

A könyvtár számos helyi vonatkozású
rendezvénye közül két sorozat más könyvtá-
rak számára is példa lehet: Egyéni és közös-
ségi emlékezet, A mi mozink. Az elõbbin a
beszélgetések során egyedi, eddig nem pub-
likált fotók, dokumentumok és történetek ke-
rültek elõ, az utóbbin amatõr vagy profi fil-
meket vetítettek, amelyeket a városról vagy
az itt élõkrõl készítettek. A filmvetítést min-
den alkalommal beszélgetés zárta.

A Magyar Cserkészszövetség Országos
Gyûjteménye 2009 tavaszán költözött Gö-
döllõre, ekkor a könyvtár húszéves letétbe
kapta a dokumentumokat. A város jelentõs
cserkészhagyományokkal rendelkezik: itt
tartották a 1933. évi IV. Cserkész Jamboreet,
az 1939. évi Leánycserkész Világtalálkozót.
A könyvek és folyóiratok mellett a levéltár
az 1912 és 1948 közötti eredeti levelezést és
egyéb dokumentációt is tartalmazza, nagysá-
ga 149 irattári doboz.

A tanácskozást követõ fórum után lehetõ-
ségünk volt megköszönni a házigazdáknak
azt a „királyi” fogadtatást, a szeretetet és fi-
gyelmet, amivel körülvettek bennünket, nem
is beszélve a csütörtök esti lilahagymás zsí-
ros kenyérrõl, ami szintén kiérdemelte a fen-
séges jelzõt. 

A konferencián elhangzott elõadások és
bemutatók anyaga elérhetõ a házigazda
könyvtár honlapjáról.2 ■
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2011. október 10-én tizenegyedik alkalom-
mal adott helyet a tatabányai József Attila
Megyei Könyvtár az ODR-konferenciának,
Az Országos Dokumentumellátási Rendszer-
ben megvalósult fejlesztések a TÁMOP kap-
csán címmel. Ebben az évben is, mint min-
den alkalommal, szép számmal érkeztek a
kollégák az ország minden tájáról. A konfe-
rencia fõ témája a MOKKA-ODR (Országos
Dokumentumellátási Rendszer, Magyar Or-
szágos Közös Katalógus) TÁMOP-pályázat
keretében megvalósuló fejlesztése, amelyet
már sok éve vártunk.

Voit Pál igazgató köszöntõje után, a kon-
ferencia nyitó elõadásában Bánkeszi Katalin,
a Könyvtári Intézet megbízott igazgatója a
MOKKA-ODR közös katalógus fejlesztésé-
rõl számolt be. A TÁMOP-pályázat kereté-
ben lehetõség nyílt arra, hogy a MOKKA-
nak és az ODR-nek egy közös katalógusa 
legyen, és egyetlen rendszerben lehessen ke-
resni a könyvtárak állományából részben az
olvasóknak, részben pedig a szolgáltató
könyv-táraknak. A fejlesztés során sok ne-
hézség adódott, amelyekre nem lehetett elõ-
re felkészülni. Az egyik a pályázatok meg-
csúszása volt, ami miatt a megvalósítás 
késõn kezdõdhetett el. A határidõ módosítá-
sával sikerült idõt nyerni, de sajnos nem ele-
gendõt ahhoz, hogy a konferencia napján be-
mutathatók legyenek a terveknek megfelelõ
módon mûködõ, kész katalógusok. Elmond-

ható, hogy a fejlesztésben mindezek ellenére
szép eredményeket értek el: az év végéig egy
önállóan mûködõ, komplett rendszer készül
majd el, és remélhetõleg minden könyvtár
adatait sikerül betölteni az adatbázisba.

Az új MOKKA egyik újdonsága, hogy
példányrekordokat is kezel. 2011. szeptem-
ber 30-áig közel 4 millió bibliográfiai rekord
került be a MOKKA-ba, és ez a szám folya-
matosan emelkedik, sõt lényegesen nagyobb,
mint amivel a pályázat kezdetén indultak. 
A feldolgozott rekordok száma szintén ma-
gasabb (több mint 6 millió), mert a duplum-
szûrés során kiesnek rekordok, illetve hozzá-
íródnak a benn lévõkhöz. A példányrekordok
száma is nagyon magas, és közel sem teljes,
mert sok könyvtártól még csak most érkez-
nek az adatok.

A MOKKA és az ODR egyesítése, vala-
mint a TÁMOP-pályázat miatt is bõvült a
könyvtárak köre. A TÁMOP-pályázat kötele-
zõ eleme a közös katalógushoz való csatla-
kozás, illetve olyan rekordok elkészítése,
hogy ez a kapcsolat most vagy a késõbbiek
folyamán létrejöhessen. 

Ennek köszönhetõen számítottak a tagok
számának növekedésére, de ilyen jelentõs
mértékû jelentkezésre nem. A partnerkönyv-
tárak adatbázisainak betöltése folyamatos,
van, akinek már mennek be a rekordjai, van,
aki ellenõrzés alatt áll (tesztrekordokat ellen-
õriznek), és van olyan, akinek még csak ez-
után kezdik az adatait betölteni. A TÁMOP-
pályázat sajátos rendje miatt a kisebb könyv-
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tárak rekordjainak betöltése hamarabb kez-
dõdhet el, emiatt az ODR tagkönyvtárait saj-
nos nem tudják elõrevenni. Az év végére
azonban minden könyvtár rekordjai beke-
rülnek a rendszerbe. 

A MOKKA betöltõ rendszere is megvál-
tozott. Többféle rekordátadási mód választ-
ható, ennek ellenére több könyvtár az online
mentést, illetve a feltöltést választja. A pél-
dányadatokat is be kell olvasni, hiszen attól
lesz közös a katalógus, hogy példányszinten
tudja kezelni az információkat. Nem két
adatbázisba folyik a betöltés, hanem egybe,
de ez az egy adatbázis képes mindkét szol-
gáltatási felületet (a közös katalógust és az
ODR szélesebb körû funkcióit) kiszolgálni.

A folyóiratrekordok fogadása érdekében
importálták a Nemzeti Periodika Adatbázist
(NPA) a MOKKA-ba. A jövõ év tavaszán,
vagy legalábbis az év során, a MOKKA
online felületén lehet majd bejelenteni az ál-
lományadatokat. Azt szeretnék elérni, hogy a
folyóiratrekordok abszolút egységesek le-
gyenek, ezért kimondták, hogy az Országos
Széchényi Könyvtár (OSZK) rekordjai
(NPA-rekordok) legyenek a megfelelõ folyó-
iratrekordok.

A teljes technológia megváltozott, a re-
kordellenõrzés és a duplumszûrés is módo-
sult, hogy eredményesebb legyen. Újdonság,
hogy törölhetõk a lelõhelyek, a leírások
azonban benn maradhatnak, hiszen a késõb-
biek folyamán lehet hozzájuk más lelõhelyet
csatolni.

Két portál készült el: egy közös katalógus
portál, valamint egy információs portál (pl.
csatlakozási információk, MOKKA Egyesü-
let információs oldala). A katalógusban egy-
szerû, összetett és CCL-keresésre, valamint
böngészésre is van lehetõség, címkefelhõ is
segíti majd a munkát. Összetett keresés több-
féle szempont alapján történhet, további me-
zõvel is kiegészíthetõ. A találatokat szûkít-
hetjük pl. dokumentumtípus szerint, hiszen a
MOKKA már nem csak könyveket, hanem
más dokumentumtípusokat is be tud fogadni.
A keresésnél, ha elkezdjük beírni a keresett
szót, a rendszer felajánlja a lehetõségeket
(autocomplete funkció); a facetták segítségé-
vel további szûkítést végezhetünk el; az elõ-
zõ kereséseket visszatölthetjük, majd a ké-

sõbbiekben el is menthetjük; látjuk majd 
a lelõhelyeket, az ODR-portálon egészen a
példányrekordokig lemehetünk. A navigáció
is összetettebb, lépegethetünk a találatokon,
többféle megjelenítési formát is választha-
tunk, sokféle formátumban letölthetünk és
továbbíthatunk rekordokat, akár e-mailben.

A cél: egy széles körû tartalommal ren-
delkezõ katalógus létrehozása, amely az egy-
ségesítés felé tereli az adatbázisokat. Ennek
elõfeltétele, hogy a MOKKA-t a rekordok
letöltésére is használjuk, így a katalogizáló
munkánkat is megkönnyíthetjük.

A MOKKA szabadon használható, viszont
vannak olyan személyre szabott funkciók,
amelyekhez be kell lépni. Új web 2.0-ás funk-
ciók: kedvencek, rekordokhoz fûzhetõ meg-
jegyzések, címkézés, megosztás közösségi 
oldalakkal, átlépés Google Booksba. Fontos
újdonság a wikipédia-rendszerû információs
oldal, amely a wiki.mokka.hu címen érhetõ
el, és ahol a közös katalógushoz csatlakozás
szükséges információi karbantarthatók.

A konferencia második elõadásában
Koltay Klárától, a Debreceni Egyetem Egye-
temi és Nemzeti Könyvtár (DEENK) fõigaz-
gató-helyettesétõl az új ODR-rendszerrõl és
használatáról tudhattunk meg fontos infor-
mációkat. 

A régi ODR-rendszerben volt egy bibli-
ográfiai adatbázis lelõhelykódokkal, volt egy
adatbázis az ODR-könyvtárakról, ahonnan
megtudhattuk az elérhetõségeiket, kölcsön-
zési politikájukat, kéréseket adhattunk fel, és
ezekbõl statisztikát készíthettünk. Ezzel
szemben az új ODR-ben a MOKKA-adat-
bázissal dolgozhatunk majd, amit egy pél-
dánytár egészít ki, a Nemzeti Periodika
Adatbázis információival kibõvítve. Megma-
rad a korábbi ODR-es könyvtáradatbázis, de
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jelentõsen megváltozik, hiszen a könyvtárak
nyilvántartása négyszintûvé válik: könyvtá-
rakról, szolgáltatási helyekrõl, gyûjtemé-
nyekrõl és lelõhelyekrõl beszélhetünk majd.
Kibõvül az adatbegyûjtésekrõl szóló infor-
mációkkal, a kéréskövetéssel a szimpla ké-
résfeladás mellett, ami lehetõvé teszi majd,
hogy a teljes tranzakciókról statisztikát ké-
szíthessünk. 

Az elõadás folytatásában néhány dián 
keresztül ismerkedhettünk meg a példányke-
zeléssel, az NPA-ról szóló fontosabb tud-
nivalókkal, a könyvtáradatbázissal és a 
kéréskezeléssel. A MOKKA-adatbázis bibli-
ográfiai információi részletesebb példányin-
formációkkal egészülnek majd ki. Egy
MOKKA-keresés találati halmazából kivá-
lasztott rekordnál az egyes példányokról szó-
ló információkat a szolgáltató könyvtárak
felirat alatt láthatjuk. Így megtudhatjuk a le-
lõhelyet, ezen belül a könyvtárközi szolgál-
tatási helyet, a példányhoz kötõdõ szolgálta-
tásokat, ezek árait, és mindezek megnézése
után indíthatjuk a könyvtárközi kérést. 

Az NPA-ból is bekerültek a bibliográfiai
leírások a MOKKA-ODR-be, lelõhelyekkel
és összevont állományadatokkal, így kérés
elõtt ellenõrizhetõ, hogy egy adott évfolyam
mely számaival számolhatunk. Az NPA bõ-
vítése egy üres webes ûrlapon válik lehetõvé,
a korábbi adatok kiegészítésére is ez szolgál
majd. Az NPA-ban még nem található folyó-
iratról továbbra is az NPA készíti el a bibli-
ográfiai rekordot, és majd ehhez lehet a pél-
dányadatot csatolni.

A könyvtáradatbázisban továbbra is 
a szabványos OSZK-kódokat találjuk, a
könyvtárak saját maguk tartják karban adata-
ikat. Feladata összetettebbé válik: tájékoz-

tató adatokat közöl (pl. címadatok), a
MOKKA-ODR keresõjében megjelenõ lelõ-
helyeket feloldja, könyvtárhoz rendeli, szol-
gáltatási információkat ad, a könyvtárközi
tranzakciókat vezérli, a feltöltési információ-
kat kezeli. A korábbi ODR-adatbázis konver-
ziója már megtörtént, de az adatokat egyez-
tetni kell az új rendszer használata elõtt.

Az új ODR-rendszer keresõfelületének
bal oldalán látható a könyvtár, az alatta lévõ
szolgáltatási pont, a gyûjtemény- és lelõ-
helykód, ez a négy szint a legegyszerûbb
struktúrával rendelkezõ könyvtáraknál is
megvan. A könyvtárak szintjén az adatokat
nagyon pontosan meg kell adni (név, típus,
elérhetõség, gyûjtõkör stb.). Az alatta lévõ
szint a szolgáltatási pont, ahol szintén fontos
a név, valamint itt adhatjuk meg, hogy üres
ûrlapos kérést fogadunk-e, milyen módon
fogadjuk a postaköltségeket, számlázási in-
formációkat és elérhetõséget. A gyûjtemé-
nyek szintjén ismét fontos a név, és itt adha-
tó meg, hogy aktív-e a gyûjtemény, milyen
szolgáltatásokat nyújt, milyen lelõhelyek
csoportosíthatók a gyûjteményünk alá.

A katalógusinformációkat kizárólag a
MOKKA-ODR rendszeradminisztrátorai ke-
zelhetik majd.

A könyvtáros az új MOKKA-ODR rend-
szerében egy vagy több szolgáltatási pont
nevében is eljárhat. A kérésekhez különbözõ
státusok rendelhetõk, amelyeket a kérõ és a
szolgáltató könyvtár is lát, és a státusváltozá-
sokhoz üzenet is rendelhetõ. A kérésekhez
költségek csatolhatók, számlák állíthatók
össze, melyek nyomtathatók is. 

Az olvasói adatbázisba belépett olvasók
is indíthatnak kérést abba a könyvtárba, aho-
va be vannak iratkozva, ám ez nem egy igazi
könyvtárközi kérés, hanem a felhasználó sa-
ját könyvtárába fut be, és onnan a könyvtáros
indíthatja el a kérést. Miután a könyvtárközi
kölcsönzéssel foglalkozó kollégák belépnek
az adatbázisba, láthatják, hogy mely szolgál-
tatási pontokat kezelhetnek, és kiválasztják,
hogy melyikkel dolgoznak. Belépés után a
kérések között keresést lehet lefolytatni, eb-
ben az ablakban adhatnak fel üres ûrlapos
kérést, illetve válthatnak a szolgáltatási pon-
tok között. A szolgáltatási pontok kezdõlap-
ján az aktuális kérések (kapott és küldött) 
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listája látható státus és könyvtárak szerinti
bontásban. 

A szolgáltatási pont kiválasztása után egy
rövid kéréslista jelenik meg, ahol a könyvtá-
ros a következõ státusba léptetheti a kérése-
ket. A kéréseket részletesen meg lehet jelení-
teni, és üzenet fûzhetõ hozzájuk. A kérésfel-
adás ugyanúgy történik, mint eddig. Kere-
sünk a MOKKA adatbázisában, megjelenít-
jük a tulajdonos könyvtárakat, majd megke-
ressük a megfelelõ példányt, végül az ODR
kérésfeladás gombjára kattintva indítjuk el 
a kérést. Ezt követõen megjelennek a doku-
mentum adatai, a szolgáltató könyvtár és a
kérõ könyvtár adatai, valamint itt egészíthe-
tõ ki további információkkal a kérés (pl. ol-
vasó adatai).

A közeljövõben a könyvtárközis listán
Dávid Boglárka felhívását követõen minden
könyvtárnak el kell végeznie saját adatainak
javítását, pontosítását. Közben folyamatos 
a bibliográfiai és a példányadatok feltöltése a
MOKKA-ba. Hamarosan – néhány könyvtár
segítségével – megkezdõdik majd az adatbá-
zis éles tesztelése, valódi kérésekkel. Betaní-
tási sorozat elindítását is tervezik közösen a
MOKKA-val, ahol a katalogizálók, példány-
feltöltõk és a könyvtárközi kölcsönzõ kollé-
gák számára részletesen bemutatnák a rend-
szert. Az ODR is a jövõ év elejére tûzi ki a
teljes átállást az új rendszer használatára.

A konferencia harmadik elõadásában
Czoboly Miklós, az eCorvina Informatikai
Szolgáltató Kft. ügyvezetõ igazgatója a
MOKKA-ODR jelenlegi fejlesztésérõl és to-
vábbfejlesztésük lehetséges irányairól szá-
molt be.

Magyarországon a MOKKA-ODR fej-
lesztéséhez hasonló, rendkívül összetett és
nagy horderejû projekt még nem valósult
meg. Két megbízó cég (OSZK, DEENK) há-
rom projektjét kellett összehangoltan elvé-
gezni. Ráadásul a több mint huszonöt tagú
fejlesztõ csapat négy városban dolgozott. 
A projekt több rendszer továbbfejlesztése,
átépítése, összekapcsolása: a MOKKA-rend-
szert továbbfejlesztették; az ODR-t és a
Könyvtárnyilvántartót újraírták; teljesen új
általános tezauruszkezelõ szoftver készült 
a Köztaurusz kezelésére, és a fejlesztés érin-
tette még az NPA-t is. Nehézséget jelentett a

két megrendelõ és a fejlesztõi konzorcium
együttmûködése, valamint a projekt három
különbözõ intézményének infrastrukturális
összehangolása. Mindezek mellett rendkívül
rövid idõ, nyolc hónap állt rendelkezésre a
megvalósításhoz. 

A létrejött rendszerek jól kezelhetõk és
továbbfejleszthetõ architektúrával készültek
el. Az integrált adatkezelés segítségével a ka-
talógusok régóta várt egyesítése is megtör-
tént. A rendszer olyan korszerû technológiai
alapot kapott, hogy a következõ öt–tíz évben
fejleszthetõ lesz. Megoldódott a rendszer
konfigurálhatósága, így a változások, bõvíté-
sek fejlesztõket nem igényelnek majd. Sok
új kapcsolódási felülettel látták el, ami segí-
ti, hogy különbözõ könyvtárak, IKR-ek csat-
lakozhassanak a rendszerhez, valamint az
üzemeltetési és az adatbiztonság is lényege-
sen javult. Az adatbázis egységes, a rekord-
bevitel egyszer történik, a szolgáltatás gyor-
saságát belsõ redundanciával oldották meg.
Az üzemeltetést tekintve a rendszer három
különbözõ szerveren mûködik: az OSZK-
ban és a DEENK-ben éles rendszer mûkö-
dik, folyamatos tükrözéssel. A Szegedi 
Tudományegyetemen is megtalálható az
adatbázis, ahol elsõsorban a fejlesztési és
tesztelési munkák zajlanak.

A projekt informatikai összetettsége mel-
lett szervezési és vezetési szempontból is
problémás volt a fejlesztõi csapat nagysága,
eltérõ tudása miatt. Nehézséget jelentett az
is, hogy két cég végezte a fejlesztést. A pro-
jekt vezetését Kenyeres Péter projektvezetõ
és Szabó Mihály a Monguz Kft.-tõl mint
szakmai vezetõ végezte. 

A MOKKA-ODR továbbfejlesztésekor az
olvasóknak szánt legalapvetõbb fejlesztés a
digitális könyvtárközi szolgáltatás kialakítá-
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sa, bevezetése (a jogi feltételek tisztázása
még hátravan). Fontos még, hogy minél
több, olvasók által létrehozott, felvitt tarta-
lom jelenjen meg a rendszerben, mert így
számukra is hasznossá válhat az adatbázis.
PR-célokat szolgálhat a rendszer alkalmassá
tétele új technikai eszközök (pl. okostelefon,
iPhone) használatára. Társintézmények (pl.
antikvárium, kiadó, könyvesbolt) integrálása
is segítheti a rendszer népszerûsítését. 
A könyvtárosi szolgáltatások esetében a
MOKKA-ODR mint központi rendszer se-
gítheti a költséghatékonyságot, javíthatja 
a minõséget, és csökkentheti az esélyegyen-
lõtlenséget is. A kiadások mérséklése és a
feldolgozási minõség javítása megvalósulhat
a valódi közös katalogizálással, azaz a kata-
logizálás valóban egyszeri elvégzésével, az
esetleges késõbbi változások szinkronizálá-
sával. 

Végül az ODR az esélyegyenlõséget is tá-
mogathatná, hiszen infrastruktúrát biztosít-
hatna azoknak a könyvtáraknak, amelyeknek
a digitális könyvtárközi szolgáltatás nem
adatik meg. 

A konferencia záró elõadásában hagyo-
mányainkhoz híven egy ODR-tagkönyvtár
mutatkozott be. Kertész Ildikó a Dél-dunán-
túli Regionális Könyvtár és Tudásközpontba
kalauzolta el a hallgatóságot, illetve össze-
foglalta a könyvtárközi szolgáltatásukra vo-
natkozó lényeges információkat. 

Könyvtárközi szolgáltatás kizárólag a
második emeleten, a Központi Egyetemi
Könyvtár tevékenységeként, egy helyütt van
az intézményben. Nemcsak a három könyv-
tárnak, hanem a könyvtárbusznak a kéréseit
is kezelik. A könyvtárközi szolgáltatást két
fõ végzi. A kérést ODR-kérõlapon, hagyo-
mányos kérõlapon és e-mailben fogadják, te-
lefonon és faxon nem tudnak kéréseket fo-

gadni. Mind a négy emeletrõl, valamint 
a Szepessy utcai dokumentumokból is szol-
gáltatnak, de innen három–öt napba telik a
könyvek behozatala.

Hétfõn, szerdán és pénteken postázzák a
könyvtárközi kéréseket, ezért sajnos elsõbb-
ségre nincs lehetõség. A kölcsönzési határ-
idõ egy hónap, hosszabbítani nem tudnak. 
27 ezer beiratkozott olvasójuk van, saját ol-
vasóikat is alig tudják kiszolgálni, ezért
könyvtárközi kölcsönzésben nem vehetnek
fel elõjegyzést. Könyvtárbuszból csak a há-
lózat kérhet.

Az olvasók a könyvtárközi kérést a tu-
dásközponton belül minden szinten a köl-
csönzõpultoknál, valamint a tudásközpont
honlapján található kérõlapon igényelhetik.
Nem átalánydíjat kérnek a postaköltség ren-
dezésére, hanem a csomagoláson található
összeget téríti meg az olvasó.

Beérkezési sorrendben teljesítik a kérése-
ket, egyedül az OSZK nemzetközi kölcsön-
zési kéréseit veszik elõre. Ha ugyanarra a
szabad példányra több kérés érkezik egy
adott napon, akkor a legkisebb könyvtárak
élveznek elõnyt. 

A közös ebéd elfogyasztását követõ né-
hány hozzászólás és kérdés megvitatása után
Dávid Boglárka, a Debreceni Egyetem
Egyetemi és Nemzeti Könyvtár Olvasószol-
gálati Osztályának osztályvezetõ-helyettese
jóvoltából bepillantást kaphattunk az új
ODR-rendszer használatába, aminek kö-
szönhetõen még inkább fellelkesülve várjuk
a tesztelést és a jövõ évi éles használatot.

Az elõadásokról készült videofelvételek
megtekinthetõek a könyvtári videotékában
(http://www.jamk.hu/?q=hu/odr/2011), a
konferenciáról megjelent egyéb publikáció 
a KEMLIB folyóirat novemberi számában
http://kemlib.jamk.hu/ olvasható. ■
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Szekszárd

Ötvenéves a Tolna megyei könyvtár épülete,
amely az elsõ szabadpolcos, könyvtárnak
emelt épület volt Magyarországon a háború
után, ezért idén kiemelt figyelmet fordítot-
tunk a könyvtárépítészet, a középület-terve-
zés, az építõmûvészet és a városfejlesztés te-
rületére, aktuális kérdéseire, országos
könyvtárépítészeti szimpózium keretében.
Az alkalomra építészeket, könyvtári szakem-
bereket, az önkormányzatok képviselõit, épí-
tészhallgatókat, civil szervezeteket és az új
megyei könyvtár építését kívánó lakosságot
hívtuk. A rendezvény nagy érdeklõdés mel-
lett, komoly szakmai háttérrel zajlott. Elekes
Eduárdné nyugalmazott könyvtárigazgató ti-
zenhét elkészült, de meg nem valósult terv
alapján vázolta a szekszárdi épület jobb sors-
ra érdemes átalakítási, új épület tervezési
történetét, majd az építészek beszéltek egy-
kori elképzeléseikrõl. Délután az utóbbi
években megvalósult magyarországi könyv-
tárberuházások bemutatására került sor.

Október 6-án a Közigazgatási és Igazság-
ügyi Minisztérium Igazságügyi Szolgálatá-
val közösen megyei ankétot tartottunk az 
önkéntesség évének jegyében, amelynek ke-
retében a közösségi bûnmegelõzés megvaló-
sulását segítõ elemek gyakorlati kipróbá-
lására, gyakorlati tapasztalatok, illetve az 
áldozatsegítõ szolgáltatások fejlesztésének
megbeszélésére került sor. A megyei és váro-
si szervezetek szándéknyilatkozatban kinyil-
vánították, hogy céljuk a legszélesebb össze-
fogás és az eddigi tevékenységek közös

szintre hozása, amely mögé a könyvtár áll
TETT Centrumként, s a maga sajátos eszkö-
zeivel tudásbázist és gyakorlati helyszínt
mûködtet, honlapján megjeleníti a lehetõsé-
geket (pl. prevenciós szabadegyetem peda-
gógusoknak, személyiségfejlesztés könyvtá-
rosoknak váratlan helyzetek megoldására,
menedékpont, mûhelymunkák).

Közel kétszáz olvasó iratkozott be és át a
könyves vasárnapon, majd gitárkoncert és
könyvbemutató szórakoztatta az olvasókat.

Gyermekkönyvtár
Az utóbbi években könyvtáros, gyerek és

szülõ egyaránt várta az õszi könyvtári napo-
kat. Az idén sem történt másként. Új progra-
mokkal új látogatókat, leendõ olvasókat
nyertünk meg. A hétközi programok a szoká-
sos módon, nagy látogatottságban teltek. 
A napi mottó minden program alaphangula-
tát megadta. A múltunkba való visszatekin-
tés a hagyományok fontosságát, az íróval 
való találkozás a kortárs irodalommal való
ismerkedést, az elmetorna a logikus gondol-
kodás fejlesztését, a tréning az eredménye-
sebb tanulást szolgálta. 
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A hétvégi két nap a könyvtárügy, illetve
az olvasáskultúra számára volt nagyon fon-
tos. Mivel a mintaadás a nevelés egyik esz-
köze, ezért a hétvége a család szórakozá-
sáról, közös ismeretszerzésérõl, a könyvtár 
közös használatáról szólt. A szülõ látta, hogy
a könyvtár biztos pont lehet gyereke életé-
ben: az ismeretszerzés, a szórakozás és a 
beszélgetés helye, a gyerek pedig a pozitív
szülõi magatartást látva otthonosan érezte
magát. Önfeledt játék folyt a családi vetélke-
dõn, közösen készítettek õszi termésképet,
figyelték a kozmetikus tanácsait, izgultak a
bûvész elõadásán. A legkisebbek édesanyjuk
ölében hallgatták mesemondónkat és zenés-
irodalmi programunkat. Élményt jelentett a
gyerekeknek, hogy olyan dolgokat tehettek,
amelyek eltérnek a könyvtárhasználat szoká-
sos rendjétõl. A vacsora, a hálózsákban alvás
különleges élmény volt számukra. A reggeli
utáni búcsú általános kérdése volt: Mikor
lesz ilyen megint?

Azt gondoljuk, hogy sok új látogatót,
könyvtárhasználót és olvasót nyertünk ezek-
ben a napokban, de ami még fontosabb: a
könyvtár másik, változó arcát is megmutat-
hattuk.

Simontornya

Hagyományainkhoz híven évente kiállítással
készülünk erre az alkalomra. Ezúttal olvasó-
inkat arra kértük, hogy kedvenc vagy külön-
leges macijukat hozzák be a könyvtárba. Az
összegyûlt, közel száz plüss- és porcelánjá-
tékból készített kiállításon Fülesmackó mond
most nektek szép meséket, gyerekek címmel
vártuk az érdeklõdõket. A korábbi években
lezajlott összefogás rendezvényeinek fotói-
ból is tartottunk bemutatót. A látogatók nagy

örömmel fedezték fel korábbi önmagukat a
képeken.

Nálunk járt Nógrádi Gábor és Nógrádi
Gergely író. A12–13 éves közönséggel ha-
mar megtalálták a közös hangot, jó hangula-
tú találkozót tartottak. Számos gyermek ka-
pott jutalmat az íróktól okos kérdéseiért.

A könyves vasárnapra helyi személyisé-
get hívtunk meg: Mesél a képviselõ címû so-
rozatunk immár nyolcadik állomásához 
érkezett. Október 9-én Bárdos László, Si-
montornya címzetes fõjegyzõje mesélt a
gyerekeknek, majd játszóház következett,
ahol a macikiállításhoz kapcsolódva fõleg
medvéket készítettünk, egyebek mellett fo-
nalból, papírból, sajtos és konzervdobozból
egyaránt.

A jó hangulatú foglalkozásra számos csa-
lád érkezett, a csepergõ esõ ellenére is együtt
tölthettünk egy kellemes délelõttöt.

Hõgyész

Tréfás tudáspróba. Szellemi vetélkedõ és 
vetítés az idõsek klubja látogatóinak

A szellemi tevékenység lassítja az örege-
dést. Ennek jegyében és vidám hangulatban
oldotta meg a hetven év felettiek csoportja a
számukra összeállított tréfás, kicsit becsapós
logikai feladványokat. A közös értékelés és 
a díjak kiosztása után vetítéssel, zenehallga-
tással zárult az összejövetel.

Illemtanóra a könyvtárban
A másfél órás szórakoztató, közösségfej-

lesztõ játék során a tíz év körüli gyerekek
alapvetõ viselkedési normákkal, illemsza-
bályokkal ismerkedtek. Az aktív részvétel
eredménye, reményeink szerint, nem csak az 
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elméleti tudás, hanem a gyakorlati megvaló-
sulás is. A sikeres foglalkozásnak folytatása
lesz, mert a téma feldolgozására nagy szük-
sége van a gyerekek minden korcsoportjá-
nak.

Tánci, baba, tánci… A Totyogó Klub 
heti összejövetele

A zenés-mozgásos foglalkozás három év
alatti gyerekek és szüleik – nem ritkán mind-
kettõ – részvételével zajlott. A jól ismert
mondókák, dalok tanulása mellett egymással
is ismerkedtek a kicsinyek, a szülõk pedig
megosztották tapasztalataikat egymással. 

Így kezdõdött. Az újkori Hõgyész elsõ 
házai és telepes családjai 

Franz Dissberger több évtizedes kutatása
eredményét, egy nem publikált kéziratot
adott át a helyi német kisebbségi önkor-
mányzatnak és a könyvtárnak. A forrás érté-
kû adattár egy XIX. századi térkép alapján az
akkori utcákat és helyrajzi jelölést követve
leírja szinte minden ház építõjét, késõbbi la-
kóit, tulajdonosait, családi vonatkozásokkal
együtt. A levéltári kutatásokon alapuló mun-
ka rendkívül fontos adalék az itt élt német és
zsidó családok történetéhez.

A Nagyszüleink még tudták címû 
pályázat eredményhirdetése, kiállítás

A gyerekek dolgozataikban sok, ma is
használható eljárást soroltak fel a takarítás,
az élelmiszer-tárolás, a rovarirtás, a házi
gyógyítás, a kertmûvelés, az öltözködés, a
kozmetika körébõl. 

A régiségekbõl rendezett kiállítás újabb
játékra adott lehetõséget – ki lehetett találni,
hogy a tárgyak mik és mi célt szolgáltak.
Látható volt például mosódeszka, házi szap-
pan, kukoricapattogtató készülék, „emele-
tes” tea- és kávéfõzõ, palatábla és -vesszõ,
légyfogó üvegbúra, kézzel hímzett, monogra-
mos ágynemû, olajmécses, függõón, lopótök,
téglavetõ ráma, kukoricamorzsoló és hajsütõ
vas. Természetesen elõkerültek az elfeledett
régi mesterségekrõl szóló könyvek is. 

A nyulaktól is lehet tanulni. Szendrõ Zsolt
egyetemi tanár, kutató elõadása 
a nyúltenyésztésrõl, -nemesítésrõl, a nyulak
viselkedésérõl

A rendkívül jó hangulatú elõadás egy-
szerre volt tudományos és szórakoztató. 
A tenyésztõknek jó tanácsokkal szolgált, az
érdeklõdõk bepillantást nyerhettek ebbe a
nem túl ismert ágazatba. Megtudhattuk,
hogy a magyar kutatók világhírûek e téren is.
Az elõadó a nyulak viselkedésérõl szóló
vizsgálatok eredményeit osztotta meg ve-
lünk. Az állatvédõk elképzeléseivel ellentét-
ben az üregi nyulaktól származó házi nyúl
igenis jobban érzi magát a kicsi, fedett, biz-
tonságot nyújtó odúban, mint a nagy, nyitott
térben, jobban szeret a hûsítõ fémrácson tar-
tózkodni, mint a szalmás almon, és nincs
szüksége nagy társaságra, amely csak az ag-
resszív dominanciaharcra jó alkalom és nem
a békés súlygyarapodásra.
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Kellemeset a hasznossal. 
Levendulazsák-varrás, ismerkedés 
a gyógy- és fûszernövényekkel

A kreatív kézmûves foglalkozáson a szá-
rított levendula tárolására használt kis zsá-
kocskát díszíthettek egyéni ötlet alapján, pél-
dául „behúzott” gomb használatával. Közben
sok érdekességet tudhattak meg a gyógynö-
vények háztartásban való hasznosításáról,
energiatakarékos és vegyszermentes, jól be-
vált megoldásokról.

Gyönk

Az országos könyvtári akcióhoz csatlakoz-
ván, a rendezvénysorozat elsõdleges célja az
általános és középiskolás korosztály, az idõ-
sek és a családok számára megszervezett
programokkal megismertetni a könyvtárban
folyó munkát és az itt elérhetõ szolgáltatáso-
kat. Október 4-én, délután a nyugdíjas klub
húsz tagjának mutattam be a könyvtár elké-
szült honlapját és az azon keresztül elérhetõ
szolgáltatásokat, híreket.

Ugyanezen a napon (este) tizenegy folt-
varró volt a könyvtár vendége. Õk Én így 
készítem címmel egymásnak mutatták 
be munkáikat, az alkalmazott technikákat, és
cseréltek ötleteket.

Október 5-én délelõtt az általános iskolá-
ból száztíz gyerek volt a könyvtár vendége.
Együtt énekelünk címmel P. Nagy László és
Kovács József László gyerekdalokból össze-
állított mûsorát hallgatták nagy élvezettel 
és énekelték együtt az ismert gyerekdalokat
az elõadókkal.

Október 7-én délelõtt a Tolnai Lajos Gim-
názium egyik osztálya látogatott a könyvtár-
ba. Az Aki a virágot szereti… címmel meg-
rendezett könyvtári óra keretében bemutat-
tam a virágok gondozása és szaporítása té-
mával kapcsolatos könyvtári irodalmat, és a
honlap segítségével a keresési technikákat 
a különbözõ elektronikus adatbázisokban. 
A virág az irodalomban és mûvészetekben
témához verseket és képeket kerestünk az ál-
lományban.

Október 9-én mi is könyves vasárnapot
tartottunk. A családok számára szervezett
irodalmi, nyelvi és helytörténeti vetélkedõn
tíz gyerek és öt felnõtt vett részt. A délelõtti
rendezvényen a könyvtár meg is vendégelte
a versenyen megéhezõ és megszomjazó gye-
rekeket. A legjobb eredményt elért három
család könyvjutalmat kapott a könyvtártól.

Tamási

Az idén is változatos programokkal vártuk
olvasóinkat. Október 4-én délután tamási ál-
lomásához érkezett a könyvtárút, így könyv-
tárunkban a nagykónyi gyerekek fogadásával
nyílt a programsorozat. Este helytörténeti
elõadással vártuk látogatóinkat, amelyen Ta-
mási szõlõ- és borkultúráját ismerhették meg
az érdeklõdõk Kurdi Tibor minden lényeges
szempontra kiterjedõ elõadásából.

Október 5-én reggel tamási olvasókból
verbuválódott kis kerékpáros csapat vitte to-
vább a könyvtárút emlékkönyvét Iregszem-
csére, ahol a helyi könyvtáros, Bitai Éva
iskolások által elõadott rövid irodalmi mû-
sorral fogadta a zarándokokat, majd a köz-
ségben tett sétán ismerkedhettek a falu törté-
netével és nevezetességeivel.
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Csütörtökön Kriston-Bordi Zsuzsanna a
quilling-technika rejtelmeibe vezette be a fõ-
leg pedagógusokból álló közönséget, akik az
elõadást követõ foglalkozáson ki is próbál-
hatták ügyességüket.

Az október 8-án, szombaton tartott hely-
történeti konferencia illeszkedett a könyvtári
hét programjaiba. Az elsõ alkalommal meg-
rendezett konferencián neves régészek és
történészek elõadásában az õskortól a török
hódoltság végéig ismerkedhettek a hallgatók
Tamási történetével és régészeti leleteivel.

A könyves vasárnapon az idén is családi
programokkal vártuk a látogatókat. Monos-
tori Mária Bóbita játszóházában képesség-
fejlesztõ, logikai társasjátékokkal szórakoz-
hatott a család apraja-nagyja, a felnõttek
egészségi állapotukat is felmérhették a már
hagyományosnak számító egészségügyi szû-
résen. A napot és a könyvtári hetet a Hétmér-
földes Szeretetszínház Pinokkió címû elõ-
adása zárta.

Nagymányok

„Mit tartogat számomra? Tanulási 
lehetõségek a „nagyvilágban”. 
Elõadás, könyvajánló, kvíz  

Dombai Szilvia, a Tolna Megyei Önkor-
mányzati Hivatal EIP vezetõje tartott elõ-
adást az ifjúság lehetõségeirõl az EU-ban;
csereprogramokról és támogatási lehetõsé-
gekrõl az európai országokban; arról, hogy
kivel lépjünk kapcsolatba, hogyan pályáz-
zunk támogatásra.

A tanulási lehetõségek az unióban ugyan-
olyan feltételekkel adottak, mint az egyes or-
szágok állampolgárainak. Nincs tandíj Lu-
xemburgban, Dániában, Görögországban,
Csehországban, Lengyelországban, Máltán.

A magyar ösztöndíjbizottság honlapján lehet
tájékozódni az éppen aktuális ösztöndíjakról
és a pályázás feltételeirõl. A másik fontos
kérdés a nyelvtanulás, és hogy milyen nyel-
veket tanuljunk. Elõadónk tapasztalatairól,
élményeirõl is beszélt. Az elõadást nagy ér-
deklõdéssel figyelte közönségünk, és nagyon
sok kérdést fogalmaztak meg például a mun-
kavállalási lehetõségekrõl, az önkéntességrõl
és a családban felvetõdõ kérdésekbõl. Kü-
lönbözõ könyvekbõl és prospektusokból,
plakátokból könyvbemutatót, ajánlást készí-
tettünk, amely az elõadás után egy hétig volt
megtekinthetõ. Harmincöten vettek részt
rendezvényünkön.

Ajándékot kapott minden résztvevõ:
könyvjelzõt, tollat, könyveket, szórólapot.

Zenebölcsi
Stix Mária mondókás-zenés foglalkozást

tartott a legkisebbekkel. A meghirdetett fog-
lalkozás új résztvevõkkel bõvült, így össze-
sen húszan voltak. Vidám hangulatban telt el
az együttlét.

Könyvajánlót készítettünk az anyukák-
nak. Azóta az anyukák könyvtártagok lettek.
Ajándékba babaolvasójegyet kaptak, Marék
Veronika Babaolvasóját, könyvtári mérõkét,
lufit.

Zenebirodalom – Péter és a farkas
Stix Mária zenés foglalkozása hangszer-

bemutató volt gyermekeknek.
Elõször Liszt Ferencre emlékeztünk és

Tolna megyei kötõdésérõl beszéltünk. Majd
megismerhették a gyerekek a Péter és a far-
kas meséjét. A hangszerek bemutatásával 
kitalálhatták, hogy melyik szereplõhöz tar-
toznak hangzásukban. Majd zenehallgatás
közben kitölthették a feladatlapokat, melye-
ket értékeltük és jutalmaztuk. A vidám dél-
után és könyvajánlásunk sikeres volt, mivel
azóta is szívesen kölcsönzik a hangszerekrõl,
állatokról szóló könyveket. A nyolcvanki-
lenc résztvevõ között órarendeket, könyve-
ket, színezõket osztottunk szét.

„Nálatok laknak-e állatok?”
Kedvenc állataim – könyvajánló, vetélke-

dõ, meglepetések, jutalmak. Október 6. az
állatok világnapja, ez adta az ötletet a téma-
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választáshoz. A Kaláka együttes zenésköny-
ve és kazettája segítségével együtt énekeltek
a gyerekek. Majd a százhárom megjelent ér-
deklõdõ vetítésen ismerkedhetett a különbö-
zõ állatokkal, a téli madáretetõk készítésé-
vel. Közben egy-egy résztvevõ bemutathatta
kedvenc állatát. Végezetül találós kérdésekre
a helyes válaszok megadásával és a totó sike-
res kitöltésével ajándékokat (golyóstollat,
füzetet, színezõt, oklevelet, képet) nyerhet-
tek az állatbarátok. Kis könyvbemutatónk az
elõadás után is megtekinthetõ volt.

Éljünk egészségesen!
Mozgás gyógytornász segítségével, aero-

bic, reformkonyha, könyvajánló, kóstoló,
kvíz. Az egészséges életmód eléréséhez nem
szükséges semmi más, csupán az, hogy oda-
figyeljünk a táplálkozásunkra, valamint mo-
zogjunk eleget. Gyermekeinkben szerettük
volna tudatosítani, hogy az egészséges élet-
mód eléréséhez le kell mondanunk olyan éte-
lekrõl, amiket szeretünk, amiket mindenki
szeret, akkor is, ha mindenki tudja, hogy
nem éppen egészségesek. Gondolok itt a
gyorsételekre, az olajban és zsírban gazdag
ételekre, a magas cukortartalmú ételekre, va-
lamint a túl sok tartósítószert tartalmazó éte-
lekre. Ismertetõt tartottunk konyhánk megre-
formálásának fontosságáról a családban.

Ezután „zsákbamacska” kóstolót tartot-
tunk zöldségekbõl és gyümölcsökbõl, ami-
nek nagy sikere volt. A testmozgás is fontos
ahhoz, hogy egészséges életet éljünk, erre
elég akár tizenöt–húsz perc is naponta. Így
kipróbálhatták magukat a zumbázásban és az
aerobikozásban is. Befejezésként egy kis ve-
télkedõt rendeztünk a száztizenkét résztve-
võnek, akik között táskákat, könyveket,
jegyzettömböket, 2012-es könyvjelzõket, ké-
peket, egészség-szórólapokat osztottunk
szét.

A foltvarrás fortélyai
A PI-Pacs csoport bemutatója, könyv-

ajánlás. A foltvarrók kéthetente tartják klub-
foglalkozásukat könyvtárunkban. Az elmúlt
években többször bemutatták egész évi mun-
kájukat, és karácsonyra megajándékozták
Pitypang óvodánkat faliképpel, az osztály-
termeket terítõkkel, könyvtárunkat fali-

képekkel stb. Bemutatónkon huszonhatan
vettek részt, akik 2012-es könyvjelzõket, 
képeket, szórólapokat kaptak. Könyvajánlá-
sunk sikeresnek mondható, mivel a könyve-
ket szívesen kölcsönözték ki, új könyvtárta-
gokkal bõvült könyvtárunk. 

Könyves vasárnap
Internetes tanulás okosan. Jöjjön el, 
és megtanítjuk!
Alapfokú internethasználói tanfolyam

Téma volt az internetes tartalmak sajátos
formai világa. Harminchatan jelentek meg
rendezvényünkön. 

Fûben, fában... Népi hagyományok
Praktikus ötletek megosztása, receptek

cseréje korhatár nélkül, családi vetélkedõk,
ingyenes internethasználat; tartozások visz-
szavétele díj nélkül, könyvajánló, kvíz.

Rendezvényünkön harminckilencen vettek
részt. Sokan örültek az ingyenes inter-
nethasználatnak, és a tartozásukat visszahoz-
ták. Családok praktikus ötletekkel, receptek-
kel jöttek el a délutánunkra. Az egészséges
életmód klub tagja ismertetõt tartott a re-
formkonyha fontosságáról a családban.

Összeállítottuk a „Jó dolgok tárát” melyet
minden résztvevõ megkapott. Befejezésként
egy kis vetélkedõt rendeztünk a családok-
nak. 

Ajándékok: sapka, golyóstoll, könyvek,
könyvjelzõ, képek, egészség-szórólap.

Nagyon jó hangulatú délutánokat töltöt-
tünk el olvasóinkkal, érdeklõdõkkel. Sokan
megköszönték a meghívást, és jelezték, hogy
máskor is szívesen vennének részt hasonló
rendezvényeken. Nagyon jó visszhangja volt
településünkön, és a helyi televízió is ízelítõt
adott a délutánokról. 

Bonyhád

A tematikának megfelelõen igyekeztünk
olyan programokat összeválogatni, amelyek
több korosztályt is bevonzanak a könyvtárba. 

Hirdettünk rajzpályázatot az általános 
iskola alsó, felsõ tagozatosainak és közép-
iskolásoknak a Perczel-bicentenáriumi év
tiszteletére Perczelek és Bonyhád címmel.
Óvodásoknak Kedvenc állatom címmel volt
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rajzpályázat. Nagyon lelkesedtek a gyere-
kek, rengeteg rajzot kaptunk. Az origamipá-
lyázatra is érkezett alkotás.

Kedden a kicsiknek Császár Levente mu-
tatta be Az erdõ íze címû mesekönyvét, csü-
törtökön pedig Béres Erika A tó vize csupa
nádszál címû elõadásával szórakoztatta az
óvodásokat. Iskolásoknak volt még könyv-
tárbemutató óránk, õszrõl szóló foglalkozás
keretében levélképet készíthettek, és a zene
világnapján hangszerbemutató foglalkozá-
son vehettek részt.

Középiskolások kedden délelõtt térképet
rajzoltak a Bonyhádon található Perczel-
emlékhelyekrõl, és a könyvtárba érve fel-
adatlapot töltöttek ki Perczel Mórról. Szintén
a Perczel-bicentenáriumhoz kapcsolódva
Szõts Zoltán, a Völgységi Múzeum igazgató-
ja tartott elõadást Perczel Mór bibliájáról. 

Kedden este India, az ellentétek országa
címmel tartott vetítéses élõadást Radnóti
Alice történész, vasárnap délután pedig két
bonyhádi fiatalember, aki eljutott a Mont
Blanc csúcsára, osztotta meg velünk élmé-
nyeit és emlékeit.

Bonyhád lakosságát életmód-tanácsadás-
ra vártuk testzsír- és testtömegindex-mérés-
sel, a nagyi klub nyugdíjasai kipróbálhatták
a nordic walking nevû, idõsebbeknek is aján-
lott sportot.

Nagyon népszerû volt a népszámlálás, fõ-
leg a nyugdíjasok körében és a könyves va-
sárnapon az ingyenes beiratkozás lehetõsége
miatt. 

A Kreatív Klub tagjai csütörtök délután
ültek össze, hogy a foltvarró technikákat
megismertessék a fiatalabb korosztállyal. 

Kistérségi könyvtáraink leginkább a
könyves vasárnapra szervezték programjai-
kat. 

Tengelic

A könyves vasárnapon a gyerekek inter-
neteztek, és háromórás foglakozáson
kézmûveskedtek. Megismerkedtek az üveg-
festés technikájával, az öltéseket gyakorol-
ták, tûpárnát készítettek, fonalakkal dolgoz-
tak. Lányom, Károlyi Dorina sok mesét 
olvasott fel, köztük a Három kívánság címû
magyar népmesét. A mesehallgatás közben

illusztrációkat rajzoltak a jelenlévõk. Az
egyik óvodás kisfiú, Puskás Martin elszavalt
egy szüreti verset. Volt még izgalmas ország-
város szellemi vetélkedõ is. Több figyelmet
szenteltünk a könyveknek és az olvasásnak,
mint a hétköznapokban.

Báta

A Bátai ÁMK könyvtárában két rendezvényt
tartottunk. 

Október 6-án 17 órai kezdettel a Re-
ceptTúra, avagy Ahogy a nagymama készíti
címû eseményre került sor. A program cél-
csoportja a bátai nyugdíjas klub lett. 
A ReceptTúrára a fõzés iránt érdeklõdõ asz-
szonyok és lányok is kaptak meghívást.
Nagy érdeklõdés jellemezte a találkozót. 
A résztvevõk kipróbált és jól bevált étel- és
süteményrecepteket mutattak be egymásnak.
Többen receptgyûjteménnyel, néhányan sa-
ját szakácskönyvvel érkeztek. A könyvtárban
lévõ, témához kapcsolódó könyvek ajánlásá-
ra és kölcsönzésére is sor került. 

Jó hangulatban telt a program, amely köz-
kívánatra klubbá szervezõdött, kéthavonta is-
métlõdõ találkozókkal. 

A másik foglalkozást október 9-én dél-
után, a könyves vasárnapon tartottuk. Ingye-
nes „vasárnapi netezés”-re nyílt lehetõség,
különbözõ feladatokkal, rejtvényekkel, me-
sehallgatással, új könyvek bemutatásával és
sokféle meglepetéssel várta a könyvtár a ki-
csiket és a nagyokat.

Sikerült felhívni a figyelmet arra, hogy
milyen alapvetõ szerepük van a könyvtárak-
nak a tanulási folyamatokban.

Alkalom nyílt arra is, hogy könyvtárunk
bemutassa, milyen lehetõségeket kínál az ol-
vasásra, az újfajta ismeretek szerzésére, tájé-
kozódásra. ■
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Az október 4. és 8. közötti programok terve-
zése még az ünnepi könyvhéten megkezdõ-
dött, ugyanis anyagiak hiányában a „Medi-
terrán nap”-ra tervezett programjainkat nem
tudtuk akkor megvalósítani, de az ötlet na-
gyon tetszett, kár lett volna veszni hagyni,
így átkerült az õszi könyvtári napok idejére.
A mediterrán nap gondolata Praznovszky
Mihály irodalomtörténésztõl ered, aki nyug-
díjasként nagyon sokat segít munkánkban, s
lelkesen szervezi a város kulturális életét. 

Balatonfürednek, és vele együtt a Balaton
északi partjának, sokak szerint van egy kis
mediterrán hangulata, az egész hét program-
jait próbáltuk tehát erre a hangulatra fel-
fûzni. Helyi vagy környékbeli elõadókat,
szereplõket kerestünk, olyan embereket és
mûveket mutattunk be olvasóinknak, akik,
amelyek városunkhoz kapcsolhatók, vagy
olyan érdekes helyekre kalauzoltak el, ame-
lyek a Földközi-tenger vidékéhez tartoznak.
Nagyon színes, érdekes kínálat alakult így
ki, amelybõl több, más-más korosztályhoz
tartozó és más-más érdeklõdési körû olvasó
is találhatott magának csemegét.

Gyerekprogramok

Mesekuckó
Bódi Irén helyi költõ mesélt a gyerekek-

nek nyomtatásban még meg nem jelent ver-
seibõl, meséibõl. Ez a program nagy hagyo-
mányra tekint vissza nálunk, több írót, költõt
hívtunk már meg hasonlóra. Bódi Irén is
rendszeresen visszatérõ vendégünk, sok-sok
gyereknek szerzett örömet alkotásaival. Ezen
a héten két alkalommal jött el hozzánk, óvo-
dás csoportok várták nagy lelkesedéssel. 

Ringató
Ezt a mondókás, énekes, zenés foglalko-

zást biztosan nem kell bemutatni senkinek.
Évek óta a gyermekkönyvtár olvasótermé-
ben zajlanak ezek a foglalkozások,
Brucknerné Rábaközi Rita helyi énektanár
vezetésével. Ilyenkor õsszel érkeznek általá-

ban új érdeklõdõk, akiket az összefogás he-
tében mindig megajándékozunk Babaolvasó
könyvvel, mérõkével, ajánlunk nekik köny-
veket, folyóiratokat, amelyeket babájuk ne-
veléséhez felhasználhatnak. Fontosnak tart-
juk, hogy többen is beiratkozzanak közülük
és rendszeresen kölcsönözzenek, megszok-
ják a könyvtári környezetet. Szerencsére töb-
ben is vannak, akik a Ringató kapcsán irat-
koztak be a gyermekkönyvtárba, és már
önállóan járnak hozzánk.

Ringató-zeneovi

A Ringató foglalkozások folytatása az
óvodás korúak számára. Az osszefogás heté-
re idõzítettük az elsõ foglalkozást, a részt-
vevõket itt is megajándékoztuk könyvtárat
idézõ apróságokkal: könyvjelzõ, mérõke,
Babaolvasó könyv, könyvajánló. 

Régi meséskönyvek titkai
Helytörténeti gyûjteményünk kincseibõl,

Zákonyi Ferenc helyi idegenforgalmi szak-
ember hagyatékából mutatott be dokumentu-
mokat Tóth Györgyi helytörténeti könyv-
táros, múzeumpedagógus. A gyerekek régi
fotókat, könyveket nézegethettek, mesefelol-
vasást hallgattak, amihez csoportmunkában
készíthetõ feladatlapot kaptak, végül gyur-
mából vármaketteket készítettek – szintén
csoportmunkában – a hallottak alapján. Sike-
rült közel hozni ezekhez a gyerekekhez váro-
sunk muzeális értékeit, nem múzeumi kör-
nyezetben. A kézbe vehetõ dokumentumok
között egy több mint kétszáz éves könyv is
volt.
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Könyvbemutató gyerekeknek
Nyulász Péter Helka címû könyvét mutat-

ta be a szerzõ és Praznovszky Mihály iro-
dalomtörténész. A történet Balatonnal és 
Balatonfüreddel való kapcsolatát külön ki-
emelték az ajánlóban, hiszen a környéken 
ismert monda adta az ötletet a szerzõnek a
történet folytatásához. A színes, hangulatos
és tanulságos bemutató után fotók is készül-
tek a könyv címlapjával, mindenki belehe-
lyezkedhetett valamelyik szereplõ figurájá-
ba, a szerzõ pedig dedikálta az olvasók köny-
veit.

Alkotó programok

Díszes zöldségek
Szíjártó Balázs világbajnok mestersza-

kács (akinek már nagyszülei is könyvtárunk
tagjai voltak) egy nagy kosár gyümölccsel és
zöldséggel, valamint különleges szerszá-
mokkal érkezett hozzánk, hogy bemutassa,
hogyan készülnek a gyönyörû virágok. Elõre
elkészített asztaldíszei is mind zöldségfarag-
ványok voltak. Míg a résztvevõk – felnõttek
és gyerekek egyaránt – megpróbálták elsajá-
títani a zöldségvirágok készítését, Balázs
mesélt a versenyekrõl, ahol szép eredménye-
ket ért el. Alkotás közben a leesõ zöldségda-
rabkákat lelkesen rágcsálták a gyerekek, így
nem csupán élménydús, de még egészséges
is volt a program.

Mediterrán játszóház
Mindenféle tengeri állatokat, fûszerképe-

ket készítettünk volna délelõtt óvodásokkal,
délután iskolásokkal, de sajnos nem volt ér-
deklõdés a programra, így elmaradt. Fájdal-
mas tényként kellett tudomásul vennünk,
hogy az egyáltalán nem mediterrán jellegû
rossz idõ (viharos szél és esõ) sikeresen tá-
volt tartotta a gyerekeket.

Programok felnõtteknek

Könyvbemutatók felnõtteknek
Az aradi vértanúk emlékének adóztunk

Perlawi Andor Füredi szerelmek címû köte-
tének bemutatójával. A könyv egyik fõsze-
replõje, Kiss Ernõ Aradon kivégzett tábor-
nok, az elsõ füredi Anna-bálon ismerte meg
késõbbi feleségét, Szentgyörgyi Horváth
Krisztinát. A mûbõl a Lóczy Lajos Gimnázi-
um diákjai olvastak fel nagy átéléssel.

A Vaszary-villában Czigány Györggyel és
Simon Erikával találkozhattak az érdeklõ-
dõk. Itt két könyvet és egy cédét (Czigány
György: 80 nyár, Simon Erika: Zene, zene,
zene – beszélgetés Kocsis Zoltánnal, 80 nyár.
Játék és muzsika 80 évben) mutattak be a
szerzõk. A beszélgetés mellé Czigány
György zongorajátékát is élvezhette a kö-
zönség. Ez a program azért került könyvtá-
runkon kívüli helyszínre, mert sajnos nincs
akkora olvasótermünk, hogy a zongorát is el
lehetne helyezni. Czigány György sem elõ-
ször vendégeskedik városunkban, most a
nyolcvanadik születésnapja apropóján ki-
sebb vendégséggel zárult a beszélgetés.

Garaczi Imre (a Mediterrán világ címû
folyóirat szerkesztõje) Identitás és stratégia
címû könyvének bemutatója kapcsán heves
vita alakult ki a szerzõ, a könyvet bemutató
Varga Csaba és a közönség között, amelyet
késõbb a kávéházban folytattak. Végül egy
több elõadásból álló programsorozat terve
bontakozott ki a vitából, amelyet jövõre sze-
retnénk megvalósítani.

Világjárók
A tavalyi összefogás hetén útjára bocsá-

tott elõadássorozat nagy népszerûségnek ör-
vend könyvtárunkban, idén a mediterrán
hangulat jegyében kettõt is szerveztünk.
Mindig helyi vagy környékbeli elõadókat hí-
vunk meg, akik valamilyen érdekes és/vagy
távoli helyen jártak, és szívesen mesélnek él-
ményeikrõl a vegyes (gyerekekbõl és felnõt-
tekbõl álló) közönségnek.
• Szíria

Az elõadó, Tombor Balázs építész, már
másodszor vendégeskedett nálunk. Most
Margat várának régészeti feltárásáról
(amelyben õ maga is részt vesz) és más szí-
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riai élményeirõl számolt be. Az utazásai so-
rán készült rajzaiból és fotóiból a gyermek-
könyvtárban rendeztünk kiállítást
• Opatija

Opatija, régen Abbázia, Balatonfüred
testvérvárosa. Takács Miklós önkormányzati
képviselõ, idegenforgalmi szakember, már
sok kirándulást, szakmai utat vezetett oda.
Elõadásában a magyar emlékek nyomában
kalauzolta végig közönségét az egykori oszt-
rák–magyar tengerparton.

Byte-ok között, könyvek között

Szombat délelõtt közös internetes vetél-
kedõ zajlott több dunántúli könyvtárban. 
A zalaegerszegi könyvtár szervezte és koor-
dinálta a Balatonalmádi, Balatonfüred, Len-
ti, Sopron, Zalaegerszeg városok könyvtára-
iban egyszerre, azonos feladatok alapján
megrendezett tudáspróbát. Nálunk sajnos
csak egyetlen csapat versengett, viszont õk
voltak a legidõsebbek, a csapattagok mind-
annyian elmúltak hatvanévesek, egyikük már
a hetvenhatot is megérte, és lelkesedésük a
negyedik helyhez volt elég.

Az idei évben meghívott vendégeink be-
bizonyították, hogy a közvetlen közelünk-
ben, lakóhelyünkön is találhatunk olyan 
embereket, akiket érdemes meghallgatni,
akiktõl tanulhatunk, s ezzel a könyvtárak
összefogásának aktuális jelszavát – Beszél-
jünk egymással, tanuljunk egymástól! – is si-
került érvényesítenünk. ■
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A kazincbarcikai Egressy Béni Könyvtár,
Kulturális és Sport Központ könyvtári intéz-
ményegységében minden évben kiemelt
programként szerepel az „összefogás”. Az
egyhetes programsorozat célja idén a be-
szélgetés és a tanulás volt. A két cselekvési
forma nem áll távol a könyvtáraktól és a
könyvtárosoktól, hiszen a munkánk során
mit is teszünk? Beszélgetnünk kell – egy-
mással is és a könyvtárba betérõ emberekkel
is. Tanulni pedig minden ember tanul, még
akkor is, ha ez nem nyilvánvaló a minden-
napokban. A könyvtár az egész életen át tar-
tó tanulás, az információs társadalom, a 
tudás alapú társadalom alapintézménye – de-
finiálta már ezt sok szaklap és sok neves
szakember. Az ókortól kezdve azonban ren-
geteget változott a könyvtár, a könyv formá-
ja, tartalmi összetétele. Manapság mit is 
nevezünk könyvnek és mit is nevezünk
könyvtárnak? A bibliotéka elnevezés talán
egy kicsit idejétmúlt is már, nevezhetnénk
inkább infotékának. Funkcióink is változtak
az évszázadok során, kiteljesedett a hozzáfé-
rés, megváltozott az olvasás mechanizmusa.
Nem elég az olvasni tudás hatalma, az elekt-
ronikus dokumentumok használatához kü-
lönféle készségek elsajátítására is szükség
van. A könyvtáraknak fel kellett és fel kell
vállalniuk olyan szerepeket, melyek néhány
évtizeddel ezelõtt még távol álltak tõlük. 
A könyvtáros ne csak a saját állományával
legyen tisztában, kalauzként segítenie kell az
információhoz való jutást mindenki számára.

Kicsit misszió is ez, fontos, hogy terjesszük
a tudást és a megszerzésének lehetõségét. 
A 2011. évi õszi könyvtári napok nagyon jó
alapot biztosítottak a fenti célok megvalósí-
tásához. Nagyon fontos az is, hogy a könyv-
tárak és a könyvtárosok is tanuljanak egy-
egy program kapcsán, vagy az utána leszûrt
konklúziókból.

Kazincbarcikán és a térség kistelepülése-
in a központi célok mellett fontosnak tartot-
tuk, hogy mi is tanuljunk. 

A huszonkilenc mozgókönyvtári szolgál-
tatáshoz csatlakozott településbõl tizenhat-
ban szerveztünk valamilyen programot. 

Kazincbarcikán a felnõtt- és a gyermek-
könyvtár külön épületben mûködik, ám min-
den alkalommal megpróbáljuk kihasználni
mindkét épület adottságait. A felnõtt-
könyvtár a mûvelõdési ház emeletén kapott
helyet, ennélfogva tágas terek állnak rendel-
kezésünkre, a színházteremben és a kisebb
teremben akár több száz embert is le tudunk
ültetni. Különösen nagy pozitívum ez gyer-
mekeknek szóló rendezvények alkalmával,
hiszen egy bábszínház például jól mutat a
színpadon. Gyermekkönyvtárunk az egyik
általános iskola földszintjén található, mely
iskolában jelenleg nyolcvan gyerek tanul,
akik a nyilvános könyvtár közvetlen közelé-
ben lehetnek a tanítási idõ alatt, így könnyen
kedvet kapnak a délutáni szabadidejük hasz-
nos eltöltésére a könyvtárban, de a pedagó-
gusok is elõszeretettel használják a könyv-
tárat.
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A kistelepüléseken igyekeztünk figye-
lembe venni az egyéb, erre az idõszakra esõ
saját rendezvényeiket, és azokhoz igazítot-
tuk a programokat. Jellemzõen több helyen
ekkor köszöntötték a falu idõs lakosait, vagy
éppen szüreti felvonulást tartottak.

Kiemelt programunk volt A civil szféra és
a könyvtár kapcsolatai címû szakmai nap,
mely a Kazincbarcikai Könyvtárpártoló Köz-
alapítvány és Kazincbarcika Város Önkor-
mányzata támogatásával valósult meg. Papp
Mónika (Szikra Alapítvány, Miskolc) Kézen
fogva vagy egymás mellett: civil szervezetek
és a könyvtárak közös lehetõségei címû elõ-
adásából megtudhattuk, milyen elvárásokat
támasztana a civil szféra a könyvtárakkal
szemben, milyen típusú civil szervezetek
mûködnek Borsod-Abaúj-Zemplén megyé-
ben, milyen célokkal dolgoznak. Tóth Máté
(Könyvtári Intézet, Budapest) Könyvtár ma,
holnap és holnapután címmel összefoglalta,
milyen egy jól mûködõ könyvtár, és felvil-
lantott különbözõ lehetõségeket, milyen le-
het még. Összefoglalva, nem szabad elmen-
nünk egymás mellett, mindkét oldalról elébe
kell menni az eseményeknek. Mi Kazincbar-
cikán a helyi civil szervezõdésekkel mindig
is igyekeztünk együttmûködni, helyet adtunk
nekik összejöveteleik lebonyolítására, közös
programokat szerveztünk és szervezünk.

Ám egy könyvtár szempontjából nem
csak az a civil, aki szervezetbe tömörül.
Minden használó civil a könyvtáros számára.
Oda kell figyelnünk a betérõk reakcióira,
igényeire. Ismét megfigyelhetõ egy új réteg,
amelyik tulajdonképpen újra kezdi használni
a könyvtár által nyújtott szolgáltatásokat, õk
azok, akik eddig pl. még meg tudták fizetni a

könyvet, de mára már visszatérnek a könyv-
tárba. Új igények lépnek fel, és ezek az igé-
nyek nem csak az olvasásban nyilvánulnak
meg. Igénylik a beszélgetést az emberek, sok
az egyedülálló idõs ember vagy a délutánon-
ként kallódó „kulcsos” gyerek, aki a könyv-
tárban tölti el szabadidejét. Elõszeretettel ját-
szanak a gyermekkönyvtári játékkuckóban,
vagy használják az internetet, vagy egysze-
rûen csak leírják a leckét az olvasóteremben.
Közben elmondják a könyvtárosnak apró-
cseprõ problémáikat. Ezekbõl a beszélgeté-
sekbõl tanulnia kell a könyvtárosnak. 

Néhány programot külön is megemlíte-
nék, bizonyos sajátságok miatt.

Az elkötelezettség próbatétele címû köny-
vét mutatta be Dobay Béla közíró, a Sá-
rospataki Népfõiskola elnöke, közös szerve-
zésben a kazincbarcikai Ideál Életreform
Népfõiskolával. 

A közelmúltban indítottuk új webes szol-
gáltatásunkat, az interneten történõ hosszab-
bítás és állapot-lekérdezés lehetõségét,
melynek propagálása érdekében tartottunk
foglalkozást az érdeklõdõk számára.

Olvassunk hangosan! Olvass és hallgass
címmel bemutattuk a felolvasógép és az
ebook-olvasó használatát felnõtteknek és
gyerekeknek egyaránt.

Rendhagyó módon, újdonságként Szé-
kelyföldi mesecsodák címû estünkön Csernik
Szende pajzán székely meséket olvasott fel.
A programhoz készült egy kiállítás a könyv-
tár állományában található dokumentumok-
ból, Nyomdafestéket nem? Tûrõ irodalom
megjelöléssel.

„Mondj egy mesét!” a gyerekkönyvtár-
ban – a délelõtt rendkívül jó hangulatban 
telt el, olyan általános iskolás diákokat kér-
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Programok és résztvevõk száma

Helyszínek Programok 
Kazincbarcika 2 23
Kistérség 16 21 
Összesen 18 44 

Résztvevõk
14 év alatti 716
14 és 18 év közötti 361
18 és 50 év közötti 650
50+ 455
Összesen 2182



tünk meg mesemondásra, akik prózamondó
versenyeken kimagasló helyezéseket szoktak
elérni.

Kézmûves foglalkozás keretében képre-
gényt rajzolhattak kedvenc meséikbõl, mie-
lõtt bemutattuk a képregény sajátosságait.

A kistelepülések közül elsõsorban azokat
kapcsoltuk be, ahol mûködik általános isko-
la, vagy kettõs funkciót lát el a települési
könyvtár, illetve amelyekben a könyvtári
szolgáltatóhely helyet ad a településén mû-
ködõ civil szervezeteknek. A mozgókönyvtá-
ri ellátásban részt vevõ településeken sokkal
nagyobb gondot kell fordítani a szervezésre,
különösen fontosak az elõkészületek és a le-
bonyolítás segítése és ellenõrzése. Tizenhat
helyszínen huszonegy program valósult meg.

Berentén a környezetvédelem kapta a fõ
hangsúlyt, Kövesd a madarad! címmel a ma-
dárgyûrûzés jelentõségébe pillanthattak be a
gyerekek. Õszi termések felhasználásával
készítettek képet a mályinkai óvodások, hal-
loween tököt a nagybarcai iskolások. Közös-
ségfejlesztõ szakemberképzés és hagyo-
mányõrzõ szüreti felvonulás volt Sajókazán.

A könyves vasárnapon csak a felnõttrész-
legünk tartott nyitva, természetesen minden
korosztály részére akadtak programok. A já-
tékos kozmetikai szalonban volt arcfestés
klasszikus mesefigurákkal, majd találós kér-
désként meg kellett fejteni, kit ábrázol a rajz
és melyik mese szereplõje. 

Az elmúlt évek során már elterjedt váro-
sunkban, hogy októberben mindig van egy
ilyen vasárnap, nagy érdeklõdés és várako-
zás övezte az ingyenes beiratkozás lehetõsé-

gét. Megbocsátást is hirdettünk, ám egy hét-
tel elõbb kiküldtük a felszólításokat egy kí-
sérõlevéllel, hogy vegyék igénybe a vasárna-
pi lehetõséget.

A könyves vasárnapra jellemzõ volt a csa-
ládi könyvtárlátogatás és a családi beiratko-
zás, valamint az, hogy akik késve hozták visz-
sza könyveiket, beiratkoztak ugyan, de nem
mindenki kölcsönzött könyvet.

Sokan csak azért jöttek el beiratkozni,
hogy kellemesen töltsék el a vasárnap dél-
utánt a könyvtárban, újságot olvastak vagy
interneteztek, amíg gyerekeik részt vettek a
foglalkozásokon.

Összegezvén elmondhatjuk, hogy az õszi
könyvtári napok programkavalkádja egyre
népszerûbb Kazincbarcikán, a könyves va-
sárnap kapcsán egyre több a beiratkozónk.
Ilyenkor egy kicsit kitágulnak a terek, meg-
engedünk olyasmit, amit egyébként nem
szoktunk a könyvtárban, zajonganak a gye-
rekek, beszélgetnek a felnõttek, esetleg új is-
meretségekre tesznek szert, a könyvtár pedig
egyre népszerûbb az ilyen napok után, hi-
szen azokhoz is eljutunk, azok is bejönnek
hozzánk, akik egyébként nem szoktak. Érde-
kes módon, a telefon is egész nap csörgött.
Tudták, hogy nyitva vagyunk. A helyi média
jóvoltából minden orgánumban megjelentek
hirdetéseink, a városi televízió több progra-
munkon forgatott, vasárnap is velük nyitot-
tunk.

Átalakult a szerepünk, fontossá váltak a
közösségi terek. A könyvtárak kötelessége 
a tudás õrzése mellett annak terjesztése, a
nyugodt környezet biztosítása a beszélgeté-
sekhez és a meghitt olvasáshoz. Városokban
és falvakban egyaránt. ■
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A könyves vasárnap sikere számokban

Beiratkozottak száma (fõ) 
14 év alatti 3 
14+ 180 
Összesen 183 

Késedelmes olvasók száma: 45 
Visszahozott könyvek száma 

(lejárt határidejû): 165 
Kölcsönzõk száma: 72 
Kölcsönzött dokumentumok száma: 217



Intézményünk, a keceli Városi Könyvtár és
Mûvelõdési Ház, 2006 óta minden év õszén
bekapcsolódik az országos könyvtári napok
eseményeibe. Igyekszünk a programokat
úgy összeállítani, hogy azok a könyvtári
szolgáltatásokon, a könyveken, folyóirat-
okon, különgyûjteményeinken keresztül
minden korosztályt megszólítsanak, s válto-
zatos formákban (játékkal, ismeretterjesztõ
elõadással, képzõmûvészeti tárlat stb. által) a
központi témához kapcsolódjanak. 

Az elsõ évben még csak a könyves vasár-
napon vártuk rendkívüli nyitva tartással 
és díjmentes szolgáltatásokkal a hozzánk 
betérõket. Ez azóta hagyománnyá vált. Ak-
kor – az elsõsorban az egészség (biotermék-
bemutató és -kóstoló, vérnyomás- és vércu-
korszint-mérés, egészségügyii elõadások,
könyvárusítás) és  játékosság (vetélkedõk,
kézmûves foglalkozások) jegyében szerve-
zett eseményen – a gyermekprogramok lá-
togatottsága volt jelentõs; a kisebb számú
felnõtt érdeklõdõtõl viszont komoly megerõ-
sítést kaptunk arra vonatkozóan, hogy érde-
mes ezt a kezdeményezést folytatnunk. Így
folytattuk.

2007-ben már a könyvtári hét minden
napjára jutott program, akadt, amelyikre
több is. Ekkor adtuk át a baba-mama sarkot,
s lettünk bababarát könyvtár. Szerveztünk
bababörzét, filmvetítést, elõadást, irodalmi
hétpróbát, író-olvasó találkozót, gyermek-
rajz-kiállítást, helytörténeti és mesevetélke-
dõt. Elsõ ízben kapcsolódtunk be a Katona

József Megyei Könyvtár országos játékaiba
(Legyél te is kölyökolvasó!, Ne csak lógj a
neten!).

2008-ban egy sikeres pályázat miatt – saj-
nos – nem szervezhettünk könyvtári napokat
Kecelen. Egyik szemünk sírt, a másik vi-
szont nevetett, mert Kecel Város Önkor-
mányzata nyert a Dél-alföldi Regionális 
Tanács HÖF CÉDE önkormányzati fejleszté-
sek támogatására benyújtott pályázatán, így
a hosszú évek óta várt könyvtári padlózatcse-
rét meg tudtuk valósítani.

A következõ évben viszont tele friss ötle-
tekkel készültünk a könyvtári hétre, hogy az
országos programmal összhangban elsõsor-
ban a nagyik számára minél hasznosabb
programokat szervezhessünk. Néhány a szí-
nes palettáról: Idõskorúak a szélhámosok 
hálójában – rendõrségi tájékoztató, Angyal-
szárnyak – tûzzománc-kiállítás, kerámiafog-
lalkozás, Nagyi tárlat – majd kötetlen be-
szélgetés az alkotás örömérõl, jógaelõadás és
-bemutató, könyvárusítás és ételkóstoló az
egészség jegyében, Tartalmas nyugdíjas kor
– Burányi Roland plébános elõadása, Régi
idõk mozija – filmvetítés, A gyógynövények
szerepe a mai gyógyításban – Csapi Bence
elõadása, Nagyizsúr – „A nagyi sütije a leg-
jobb!” – vetélkedõ, Szabad egy táncra? – a
régi Földmûves Szövetkezet Népi Tánc-
csoportjának találkozója, majd zenés nosz-
talgiaest, sakkverseny, Könyvrõl könyvre –
családi vetélkedõ, Testi-lelki egészségünk
megõrzése – Pataki Éva elõadása, REJTÕZ-
ZÜNK! – a kiskõrösi Petõfi Sándor Gimnázi-
um színjátszó csoportjának vendégjátéka…
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Összefogás 2011
Így tanulunk egymástól Kecelen

✒✒    Widnerné Fenyvesi Bernadett



2010-ben az országos családi könyvtári
napokon igyekeztünk mindenkihez szólni. 
A hét kínálatában szerepelt: Jószai Sándor
képzõmûvész, ikonfestõ kiállításának meg-
nyitója, Olvassunk együtt! Olvasni érdemes
– beszélgetés az olvasás szépségérõl és fon-
tosságáról pedagógusokkal és keceli szer-
zõkkel, A sikeres iskolai megfelelés alapja: a
mozgás szerepe a tanulásban – Kogler Kin-
ga konduktor, családterapeuta elõadása, a
védõnõk tájékoztatója a gyermekek helyes
étkeztetésérõl és a helytelen, egészségkárosí-
tó szokásokról, Életmódváltás = egészség –
Kiss Katalin elõadása, Takarékos ötletek! –
tájékoztatás az internetes ügyintézésrõl, 
vásárlási lehetõségekrõl és idõmegtakarítási
ötletekrõl, valamint az e-MOP nyújtotta le-
hetõségekrõl, író-olvasó találkozó Schäffer
Erzsébettel, Olvas a család – rajzpályázat.

Idén nagyon korán, már tavasszal hozzá-
láttunk a szervezéshez. Megszólítottuk
mindazokat, akikkel az elmúlt évek során
kölcsönösen jó partneri viszonyt sikerült 
kialakítanunk, így pl. a Keceli Polgárõr
Egyesületet, az óvónõk Hétszínvirág bábcso-
portját, a Keceli Tekergõket, sportklubokat,
magánszemélyeket. Összefogással, együtt
gondolkodva alakult ki a 2011-es könyvtári
hét programja. Könyvtárunk az olvasókért
címmel a programsorozat részeként – a már
hagyománnyá vált s olvasóink által megked-
velt és várt szolgáltatásainkkal – ingyenes
beiratkozással és internethasználattal vártuk
olvasóinkat, s biztattunk mindenkit, hogy
most érdemes visszahozni a lejárt határidejû

könyveket, mert a megbocsátás hete alkal-
mából nem számítunk fel késedelmi díjat. 
A hagyomány mellett megújulást is hozott az
idei õsz. Most elõször gondolkodtunk olyan
elõadássorozatokon gyerekek és felnõttek te-
kintetében egyaránt, melyek az összefogás
hetében indulnak, s több héten, akár hóna-
pon át visszavárják az érdeklõdõket. Mert
úgy gondolom, az országos méretû esemény-
sorozatnak éppen ebben rejlik a legfõbb kül-
detése: legyen a könyvtár rendszeres találko-
zási hely, legyen az olvasás jó szokás, legyen
az ismeretszerzés belsõ késztetés. 

Kecelen a programok már hétfõn elkez-
dõdtek. Délelõtt tíz órától az óvodások, ti-
zenegy órától a kisiskolások láthatták, ho-
gyan változik tulipánná a mesebeli királyfi.
Az óvónõk Hétszínvirág bábcsoportjának
elõadását nagy érdeklõdés övezte, számtalan
kicsi és nagy élvezte a mesét a Városi
Könyvtár és Mûvelõdési Ház nagytermében.
Az óvodások piros tulipánt, a kisiskolások
könyvjelzõt vihettek haza a mesedélelõtt em-
lékére. A múzeumkertben pedig mindenki
megkóstolhatta a Város Kemencéjében ké-
szült „hamuba sült pogácsát”.

Az õszi-téli gyermekszínházi elõadásso-
rozat elsõ darabjára, az Aladdin és a csoda-
lámpa címû nagysikerû musicalre több mint
háromszázan voltak kíváncsiak.

Október 4-én, kedden délután öt órára
megtelt a mûvelõdési ház nagyterme, és kez-
detét vette a Bajai Musical Színház vendég-
szereplése. A mesére az óvodás korosztálytól
egészen a felnõttekig több százan látogattak
el, akik nagy érdeklõdéssel fogadták a mû-
sort. A közel egyórás elõadás végén a nézõ-
közönség vastapssal ünnepelte a színészeket,
akik aláírást osztogatva hálálták meg a gye-
rekek lelkesedését.

Tûz-játék címmel szerveztünk kiállítást az
intézmény nyári kerámia- és tûzzománc-al-
kotótáborainak munkáiból október 5-én. 
B. Boros Ilona iparmûvész értékelõ szavaival
nyílt meg a szebbnél szebb alkotásokból ren-
dezett tárlat. A változatos technikákkal ké-
szült mûvek hangulatvilágát Mizser Róbert
hegedûjátéka tette még varázslatosabbá. Az
alkotók szárnypróbálgatásait kolléganõm,
Ferróné Mencsik Rita segíti, aki az intéz-
mény kézmûves mûhelyében a két nyári al-
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kotótábor mellett heti rendszerességgel tart
foglalkozásokat az érdeklõdõ középisko-
lásoknak és felnõtteknek. 

A könyvtári napok egyik legmeghittebb
eseményének lehetett tanúja minden jelenlé-
võ a kiállítás megnyitóját követõ könyvbe-
mutatón. Liszkai Ilona és Matos Maja be-
szélt az írás csodával teli világáról, szerzõi
élményeirõl, a mûvek születésérõl. A beszél-
getés kötetlen, közvetlen hangulatát az egy-
kori tanítvány, Czár László mesteri felveze-
tõi és kérdései erõsítették. Ilona és Maja 
tüneményes és olykor megható történeteivel
együtt sírt-nevetett az elvarázsolt közönség.
A találkozó az Együtthatók címû könyv de-
dikálásával zárult. 

Október 7-én Tanulás a tudásért! címmel
Vikkerné Weitz Teréz négyrészes elõadásso-
rozata vette kezdetét az emeleti aulában. 
A tanulási technikákról szóló ismertetõt
nagy érdeklõdés övezte, közel százan voltak
kíváncsiak arra, hogyan is tehetõ könnyebbé
és hatékonyabbá a tanulás. A tanárnõ minde-
nekelõtt a diákok, illetve szüleik számára oly
sokszor fejtörést okozó gondokat és félelme-
ket ismertette, majd megtudhattuk, miként
lehet ezeken változtatni. Az elõadássorozat
egyre növekvõ érdeklõdés mellett ezekben a
napokban is zajlik nálunk. 

Az október 9-én megrendezett könyves
vasárnapon a könyvtár egész délután rendkí-
vüli nyitva tartással és számtalan program-
mal várta olvasóit és a kikapcsolódni vágyó-
kat. Két óra elõtt már gyülekezni kezdtek a
különbözõ ügyességi sportversenyek és a ke-
rékpártúra résztvevõi. A hûvös idõ ellenére a
Keceli Tekergõk vezetésével el is indultak 
a több mint egyórás túrára a biciklisek, mi-
közben a nagyteremben kezdetét vette a ko-
sárlabda- és a tollaslabda-bajnokság. Az

elõtérben bababörzén nézelõdhettek, vásá-
rolhattak, csereberélhettek a kisgyermekes
anyukák, apukák, a kávézóban pedig a játék-
kaszinó aratott nagy sikert. Az asztaloknál a
megyei könyvtár Kincses Ládikájának fejtö-
rõi, szójátékai, kirakója segítették a legügye-
sebbeket, s a „Tamba” térbeli amõba (egy
keceli származású személy fejlesztõjátéka)
gyõzteseit zsetonokhoz juttatták, melyeket a
délután folyamán különbözõ mókás, hasznos
nyereményekre lehetett váltani.

A kerékpárosok visszatérvén a túráról a
Keceli Polgárõr Egyesület által felépített
akadályverseny-pályán mérhették össze tu-
dásukat, miután a Kresz-teszt kérdéseivel si-
keresen megbirkóztak. A nap zárásaként a
125 éves a dobostorta totó eredményhirdeté-
sére került sor, ahol a nyertesnek a Zentai
cukrászda felajánlásával, egy dobostortával
kedveskedtünk. De természestesen a külön-
bözõ sport- és ügyességi versenyek résztve-
või sem maradtak ajándékok nélkül, sõt, a
legeredményesebb játékosokat oklevél is
emlékezteti majd a 2011-es könyves vasár-
nap megmérettetésein elért szép sikerre.

Bízom abban, s a visszajelzések is ezt
erõsítik, hogy kicsik és nagyok egyaránt
megtalálhatták a számukra legmegfelelõbb
és legszórakoztatóbb programokat a könyv-
tári hét idei kínálatában is Kecelen. 

Úgy gondolom, a programsorozat sikere
együttmûködõ partnereink növekvõ táborá-
nak, a lelkes csapatmunkának és a mindig a
jó ügy mellé álló támogatóknak köszönhetõ.

Kollégáimmal nagyon sokat dolgozunk
azért, hogy – bár sokszor úgy érezzük, szem-
ben az árral – tartalmas, testi-lelki épülést se-
gítõ, igényes kikapcsolódást, szórakozást
nyújtó közösségi programokat szervezzünk.
S tesszük ezt egy összetett létesítményben. 
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Könyvtár, mûvelõdési ház, múzeum, sport-
csarnok tartozik az intézmény irányítása alá.
Mindezek mellett mûködtetjük a helyi televí-
ziót (Kecel Városi Televízió), szerkesztjük és
kiadjuk a város közéleti havi lapját (Keceli
Hírek), karbantartjuk a város weboldalát. Se-
gítjük a Kecel Folklór Együttes – néptánc-
csoport, asszonykórus és citerazenekar –
mûködését. Nem telnek tétlenül a napjaink. 

Sokat dolgozunk, de tesszük ezt azzal a meg-
gyõzõdéssel, hogy a sok-sok feladatnak örül-
nünk kell, s meg kell tanulnunk a nehézsé-
geket elõnnyé kovácsolni. Nálunk a tévé
minden rendezvényünkön jelen van, a helyi
média minden fórumán gyorsan hírt tudunk
adni eseményeinkrõl. Nem jár telefonálga-
tással, kérleléssel s a rendezvény kezdetéig
bizonytalasággal, vajon jön-e a tévé. Szá-
momra természetes volt például, hogy az or-
szágos könyvtári napok reklámja folyamato-
san ment a Kecel Városi Televízióban, hogy
a helyi lapban fél színes oldalon jelent meg
beharangozónk. Hogy a nálunk edzõ sport-
köröket „csak” meg kellett szólítanunk, s 
szívesen bekapcsolódtak azonnal a szerve-
zésbe. A 2010 õszén befejezõdött TIOP-
beruházásnak köszönhetõen idén már saját
kezûleg készíthettük el szórólapjainkat, pla-
kátjainkat ehhez a rendezvénysorozathoz is.
Szerteágazó a feladatellátásunk, így hozzánk
sokan térnek be különbözõ céllal nap mint
nap, sokan látják, olvassák plakátjainkat. Le-
hetõségünk van arra is, hogy változatos mó-
don tervezzük meg egy-egy eseményünket, s
mind teljesebb élményt nyújtsunk általuk. 
A különbözõ szakterületeken dolgozó kollé-
gák „átcsoportosíthatók”. A portás befûti a
kemencét – kitanulta a szakmát a keceli pék-
mestertõl –, a takarítónõk hajnali öt órától
dagasztják a tésztát – mert derék háziasz-

szonyok –, a könyvtáros és mûvelõdésszer-
vezõ kolléganõk – kreatívak és elszántak –
napokon át rajzolják, vágják, ragasztják a 
tulipánokat, készítik a könyvjelzõket, hogy 
a bábelõadás után megajándékozhassuk és
„mesebeli” pogácsával kínálhassuk az apró-
ságokat.

Természetesen hosszú és küzdelmes út
vezetett idáig. Kellett kitartás, meggyõzés,
néhány lelkes munkatárs (hogy megfertõzze
a többieket), összefogás…, hogy elmondhas-
suk, ma már jól bejáratott módon készülünk
a ház egy-egy eseményére, még akkor is, ha
az egy teljes hétre szóló vagy azon is túlnyú-
ló programsorozat. Ma az elénk gördülõ aka-
dályok láttán kis munkahelyi közösségünk
már nem azt latolgatja, miért nem lehet meg-
oldani, hanem azonnal a továbblépési, meg-
valósítási lehetõségeket keresi.

De mindennapi tevékenységünkhöz nél-
külözhetetlen a legfõbb szakmai irányító, a
Katona József Megyei Könyvtár segítõ jobb-
keze, példaértékû tevékenysége, amely
irányt szab, utat mutat, hogyan lehetünk az
információs és tudásalapú társadalom alap-
intézménye, hogyan tudunk megfelelni a
XXI. század folyton változó olvasói, haszná-
lói igényeinek, elvárásainak, hogyan bizto-
síthatjuk  a szabadidõ tartalmas eltöltését, s
közkönyvtárként, szolgáltatásaink által ho-
gyan állhatunk az egész életen át tartó tanu-
lás szolgálatába. ■
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Nemes Erzsébet, a KSH Könyvtár fõigazga-
tója nyitotta meg a Népszámlálások egykor
és ma címû konferenciát október 5-én a Köz-
ponti Statisztikai Hivatalban (KSH). A kon-
ferencia az Informatikai és Könyvtári 
Szövetség Könyvtárak összefogása a tudá-
sért címû rendezvénysorozatának eseménye
volt az országos könyvtári napok keretében. 

Vukovich Gabriella, a KSH elnöke el-
mondta, hogy ez a tizenötödik népszámlálás
nagyban különbözik az eddigiektõl. Koráb-
ban a számlálóbiztosok kopogtattak az ajtó-
kon, ma pedig bárki kitöltheti a formanyom-
tatványt az interneten, és ezt bizony sokan
meg is tették. A múltban csak az államhata-
lom használta az összegyûjtött adatokat, ké-
sõbb a tudósok vizsgálták azokat, ma pedig
egyre inkább használja azokat az üzleti élet.
Az így megvásárolt adatsorok ára csökkenti
a költségeket.

Németh Zsolt elnökhelyettes szerint a
népszámlálás pillanatfelvétel a társadalom-
ról. A 2001. évi kérdõíven már voltak di-
namizáló kérdések – hol született, mikor 
költözött a jelenlegi lakhelyére, hol lakott
elõzõleg –, és a számítógépes programok se-

gítségével kvázi élõvé lehet tenni az adatsort.
Az elnökhelyettes méltatta Buday László
egykori elnököt, a Magyar Statisztikai Társa-
ság alapítóját, aki A megcsonkított Magyar-
ország címû könyvével – amely 1921-ben je-
lent meg és 1920-as népszámlálási adatokat
is tartalmaz – beírta nevét a történelembe. Az
elnökhelyettes egyik régebbi kutatási témája
Péccsel volt kapcsolatos. 1686. október 
22-én sikerült kikergetni a városból a törökö-
ket, akik szörnyû pusztítást hagytak maguk
után, és szinte a semmibõl kellett újjáépíteni
a várost. Az 1696. évi népszámláláskor a dél-
szláv családok voltak többségben, és a kuta-
tás azt mutatja, hogy mindig a bevándorlók
gyarapították a város létszámát, szemben a
helyben születõk számával. A népesség há-
rom kategóriába sorolható: helyben mara-
dók, beköltözõk, illetve elköltözõk.

Tóth Ágnes, az MTA Etnikai-Nemzeti Ki-
sebbségkutató Intézet igazgatója – Az állami
akarat és a társadalmi folyamatok hatása a
nemzeti-etnikai bevallásokra címmel – nem-
zetiségi vonatkozású adatokat válogatott ki a
különbözõ népszámlálási adatsorokból.
Identitás és modernizáció címmel az 1880 és
2001 közötti idõszak népszámlálási adatait
kutatta végig az intézet, kigyûjtve a nemzeti-
etnikai identitásra vonatkozókat. Az elõadó
részletesen szólt Teleki Pál szerepérõl az
1941. évi kérdéssor összeállításában – nem-
zetiségre, nyelvre, vallásra vonatkozóan. 
A II. világháború után pedig a népszámlálá-
si kérdõív adatainak felhasználásával telepí-
tették ki az akkor magukat német nemzetisé-
gûnek vallókat. A cigányság nemzetiségként
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való elismerésének kérdésével kapcsolatban
az ’50-es évek végén a Politikai Bizottság
azon az állásponton volt, hogy a velük kap-
csolatos problémák nem a csoportidentitá-
sukból adódnak, hanem csakis a szociális,
kulturális másságukból. A 2001. évi kérdés-
sor volt a legjobb a nemzeti-etnikai kérdések
szempontjából – mondta az igazgatónõ.

Lencsés Ákos, a KSH Könyvtár osztály-
vezetõje A 150 éve született Thirring Gusz-
táv munkássága és szerepe a budapesti nép-
számlálások lebonyolításában címmel
Thirring Gusztáv (1861–1941) életútját kö-
vette végig. A KSH-ba való 1888-as belépé-
sétõl (ekkor mindössze hat munkatársa volt a
hivatalnak) az 1906 és 1926 közötti igazga-
tóságán át a 75. születésnapi köszöntõig.
Szép nagy ív rajzolódott így ki. Legszíveseb-
ben a szociális viszonyokat, az oktatás hely-
zetét vizsgálta, készített népesség- és társa-
dalomstatisztikát, de kutatta II. József 
népszámlálásait is. Több statisztikai kiad-
ványsorozat elindítója volt, és megválasztot-
ták a Központi Liszthivatal vezetõjének.
Szenvedélyes turista hírében állt, elneveztek
róla turista-körutat, de lapot is szerkesztett,
és Sopron díszpolgárává választották. Az
1906. évi budapesti népszámlálás fontos ál-
lomása volt munkásságának. Szelíd, szerény
ember volt – szólt róla a méltatás a 75. szü-
letésnapon. Az elnöki székben Illyefalvi La-
jos követte õt.

Lakatos Miklós statisztikai fõtanácsadó a
területiség jelentõségérõl beszélt a népszám-
lálások történetében. A települési vezetõk
fontos szerepet játszanak a népszámlálások-
nál, hiszen nagy szükségük van a feldolgo-
zott adatokra is. A visszatekintõ adatok igen
lényegesek az összehasonlíthatóság miatt –
mondta az elõadó –, és ma, a számítógépek
világában, ez a mûvelet egyszerûen megold-
ható. Fontos, hogy tiszta kép alakuljon ki az
emberek mozgásáról, vagyis az ingázásról.
Kulcskérdés a foglalkoztatottság, illetve a
munkanélküliség, valamint a nemzetiségek
és a velük kapcsolatos problémakörök a tele-
püléseken. A tudomány, a társadalomtudo-
mány szakemberei a statisztikai adatok fõ
felhasználói. A társadalomtudósok szorgal-
mazzák legfõképpen a szociológiai jellegû
kérdések felvételét a kérdõívre.

Népszámlálások volt válságövezetekben
címmel Holka László vezetõ fõtanácsost és
Rózsa Gábor ny. fõosztályvezetõ-helyettest
hallhattuk. Békeidõben a legnagyobb had-
mozdulat a népszámlálás – mondta Holka.
Három, érdekes idõpontban lezajlott nép-
számlálás körülményeirõl beszélt:

• 1919. augusztus 21. – már nem Magyar-
ország, még nem Csehszlovákia (még kevés-
bé Szlovákia);

• 1920. augusztus 28. – már két éve nem
Orosz Birodalom, még két év, hogy Szovjet-
unió legyen;

• 1948. november 8. – már fél éve nem
Palesztina Brit Mandátum, Izrael.

Rózsa Gábor megfigyelõként volt jelen a
balkáni államok népszámlálásainál. Monte-
negróban, Horvátországban, Koszovóban le-
zajlott az összeírás, Macedónia és Törökor-
szág most dolgozik rajta, de Törökországban
nem lesz teljes körû az adatfelvétel. Szerbia
EU-s anyagi segítségre számít, viszont bo-
nyolítja a helyzetet, hogy Koszovót saját tar-
tományának tekinti. Boszniában pedig még
mindig olyan nagy a bizonytalanság, hogy
egyhamar nemigen lesz népszámlálás. Bosz-
niában az is nehezíti a helyzetet, hogy három
statisztikai hivatal mûködik az ország külön-
bözõ városaiban.

A hatalom igényei és a népszámlálás min-
den korban szinkronban vannak egymással.
A mai élet sokkal bonyolultabb, mint száz év-
vel ezelõtt volt, természetes tehát, hogy a
népszámlálás kérdései is összetettebbek. 

A statisztika száraz és unalmas, gondol-
ják a laikusok, de ennyi szenvedélyes, érde-
kes, humorral fûszerezett elõadás meghall-
gatása után el kell gondolkodni és felül kell
vizsgálni ezt az álláspontot. A statisztika
igenis megérdemli a figyelmünket. Kuta-
kodjunk kicsit a www.konyvtar.ksh.hu ol-
dalon! ■
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A Móricz Zsigmond Kulturális Egyesület
2011-ben harmadszor adta át a Móricz-em-
lékplakettet. Szándékunk szerint a díjat az
kapja, aki kiemelkedõ teljesítményt nyújtott
Móricz Zsigmond szellemi hagyatékának
ápolásában, avagy a Tiszántúl kulturális éle-
tének akár alkotómûvészként, akár tudomá-
nyos kutatóként, akár pedig szervezõként és
támogatóként aktív részese. Ezért kapta meg
ezt a díjat elsõ alkalommal Kováts Dániel,
Zemplén megye helytörténetének kitûnõ tu-
dósa, a magyar nyelv ügyének elkötelezett
képviselõje; míg második ízben Móricz Im-
re, aki az író fogadott fiaként fáradhatatlan
munkát végez Móricz Zsigmond szellemisé-
gének ébren tartásáért.

Ez évben Hamar Péter irodalomtörténész
tagtársunk részesült ebben az elismerésben,
melynek ünnepélyes átadására október 14-én
került sor a Móricz Zsigmond Megyei és Vá-
rosi Könyvtárban.

A népes irodalombarát közönséget Mercs
István elnök köszöntötte, aki bevezetõjében
a Móricz Zsigmond Kulturális Egyesületet
olyan családhoz hasonlította, melynek tagja-
it nem a vérségi viszony, hanem a kultúra, az
emberi értékek iránt érzett szeretet és fele-
lõsség tartja össze.

„A hétköznapok során a család tagjai
azon munkálkodnak, fáradoznak, hogy a kis
közösség gazdagodjon. De a család életében

is vannak pillanatok, amikor kicsit megáll-
nak, ünneplésre készülnek. Az elmúlt hat év-
ben mi, a Móricz Zsigmond Kulturális Egye-
sület családjának tagjai, barátai és rokonai
olyan rendezvényeken gyûltünk össze, ahol
a szakmaiság, az épp aktuálisan elvégzett
munka megismertetése és megismerése, be-
mutattatása és bemutatása állt a középpont-
ban. Találkoztunk komoly felkészülést
igénylõ konferenciák elõadóiként avagy
hallgatóságaként; találkoztunk hosszú évek
munkájának gyümölcseként megjelent köny-
vek bemutatóin avagy kiállításain. Találkoz-
tunk oldott hangulatú kirándulásokon. Ha
visszagondolunk ezekre az eseményekre, ak-
kor láthatjuk, hogy ezek a rendezvények nem
ünnepnapnak indultak, bár – a szervezésben
részt vevõk fennhangon ki nem mondott
szándéka szerint – mindezek valamilyen mó-
don mégis ünnepnapok lettek. A közös felfe-
dezések, a közös élmények, az együttlét ün-
nepnapjai” – ecsetelte az elnök.

Elmondta azt is, hogy ezúttal is méltó
helyre kerül a Móricz-emlékplakett, s hogy
Hamar Péter munkássága jócskán túlnõ sze-
rény tisztelgésünkön, majd így fejezte be a
gondolatait: „Az ünneplés tehát tisztelgés
Hamar Péter elõtt, a korábban díjazott
Kováts Dániel és Móricz Imre elõtt. De ne
feledjük, hogy annak a családnak, melyet a
Móricz Zsigmond Kulturális Egyesület je-
lent, mindannyian tagjai vagyunk. S miköz-
ben majd a kitüntetettet köszöntjük, gondol-
junk arra is, hogy az ünnep létrejöttének mi
is apró, de nélkülözhetetlen munkásai va-
gyunk. Mert hisszük, hogy olyan család 
vagyunk, amelyrõl Gárdonyi Géza szavaival
mondhatjuk, hogy »olaj az élet lámpá-
sában«.”

Ezt követõen felkérte Bihari Albertné tit-
kárt, hogy terjessze fel Hamar Pétert az elis-
merésre.

Az egyesület titkára ismertette Hamar Pé-
ter életének fõbb állomásait, illetve ízelítõt

K ö z h í r r é  t é t e t i k

✒✒    Bihari Albertné

A Móricz Zsigmond-emlékplakett átadó ünnepsége Nyíregyházán
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adott abból a sokoldalú tevékenységbõl, me-
lyet évtizedek óta Móricz Zsigmond szellemi
hagyatékának ápolásáért, a Móricz-kultusz
ébrentartásáért végez:

Dr. Hamar Péter, a keleti végek polihisz-
tora Fehérgyarmaton él. Irodalomtörténész,
filmesztéta, nyugalmazott középiskolai tanár,
címzetes igazgató, tankönyvek, tanulmány-
kötetek szerzõje, s nem utolsó sorban a Mó-
ricz Zsigmond Kulturális Egyesület lelkes,
aktív tagja.

Budapesten született 1943-ban, Baján
érettségizett. Felsõfokú tanulmányait 1962-
ben, az akkor induló Nyíregyházi Tanárképzõ
Fõiskolán kezdte el, középiskolai tanári okle-
velet az ELTE-n szerzett. 1984-ben doktorált
esztétikából. 

Negyvenkét évet töltött a pedagóguspá-
lyán, ebbõl húsz évet fehérgyarmati középfo-
kú intézmények igazgatójaként. 1988-tól
2002-ig a Kölcsey Társaság titkáraként tevé-
kenykedett, évekig  tagja volt a Magyar Film-
klubok Szövetsége elnökségének.

Több mint egy évtizeden keresztül írt film-
jegyzeteket a Kelet-Magyarországnak, újság-
és folyóiratcikkeinek száma meghaladja a
félezret. Tizennégy önálló kötete jelent meg.
1986-ban Váci Mihály-díjjal, 1994-ben a
Köztársasági Érdemrend Kiskeresztjével is-
merték el munkásságát. 1999-ben a Magyar
Tudományos Akadémia fõtitkárának kutatói
pályadíját, 2000-ben a Szabolcs-Szatmár-
Bereg Megyei Tudományos Közalapítvány
alkotói díját vehette át.

A Móricz-kultusz elkötelezett, fáradhatat-
lan ápolója. Lehetetlen felsorolni azt a sok-
sok tevékenységet, amit ez ügyben tett. A tel-
jesség igénye nélkül néhány fontosabbat 
kiemelek:

• 1992-ben a Kölcsey Társaság titkára-
ként Móricz halálának 50. évfordulójára iro-
dalmi vándorgyûlést szervezett Tisza-
csécsére, megszerkesztette az errõl az 
eseményrõl készült kiadványt, amelyben 
dr. Móricz Imre elõször foglalta össze az ap-
jával kapcsolatos emlékeit.

• 1999-ben Móricz életével és munkássá-
gával kapcsolatos megyei középiskolás vetél-
kedõsorozatot szervezett és vezetett, melynek
döntõjére Tiszacsécsén került sor dr. Móricz
Imre elnökletével.

• 2006-ban az õ kezdeményezésére és köz-
remûködésével állított a Móricz Zsigmond
Kulturális Egyesület díszkaput Tiszacsécsén,
az író szülõházának helyén.

• 2007-ben jelent meg Móricz Zsigmond
utolsó szerelme címû könyve, melynek ünne-
pélyes bemutatójára a Móricz Zsigmond
Kulturális Egyesület égisze alatt, a Móricz
Zsigmond Megyei és Városi Könyvtárban ke-
rült sor. 

• 2008-ban jelent meg a Ködösítés nélkül
c. könyve, melyben Móricz Zsigmond tisza-
csécsei vonatkozásait dolgozta fel. A kötet el-
sõ bemutatója szintén egyesületünk szervezé-
sében, a megyei könyvtárban volt. 

• 2010-ben Zsigmond Dezsõ felkérésére
forgatókönyvet írt egy Móriczcal kapcsolatos
ismeretterjesztõ filmhez (a filmet még nem
mutatták be).

• Idegenvezetõként az elmúlt évtizedek so-
rán számtalan csoportnak (többek között
egyesületünknek is) mutatta be Szatmár ne-
vezetességeit, ezek között a Móricz-emlékhe-
lyeket. 

• Újság- és folyóiratcikkek egész sorát ír-
ta Móriczcal kapcsolatosan:

– megyei megjelenések: Kelet-Magyaror-
szág, Szabolcs-Szatmár-Beregi Szemle, Pe-
dagógiai Mûhely

– országos terjesztésûek: Élet és Iroda-
lom, Hitel, Alföld, Filmvilág,

– külföldi magyar kiadványok: a kolozs-
vári Korunk, a pozsonyi Kalligram.

• Számtalan elõadást, megemlékezést tar-
tott az íróval kapcsolatosan (többek között az
egyesületünk által rendezetteken is).

A laudáció ismertetése után a Nagy Lajos
Imre szobrászmûvész által készített emlék-
plakettet és az oklevelet  Mercs István elnök
és Bihari Albertné titkár adta át Hamar Péter-
nek.

A kitüntetett székfoglalójában azokról az
utakról beszélt, amelyek közelebb vitték
Móricz Zsigmondhoz :

„Úgy gondolom, hogy ilyen helyzetben
kötelezõ személyesnek lenni, de ezt a szemé-
lyességet szeretném úgy érvényre juttatni,
hogy mégiscsak Móricz Zsigmond álljon
mondandóm középpontjában. Ezért azokról
az utakról fogok beszélni, amelyek egyre kö-
zelebb vittek hozzá.
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Az elsõ utat nevezzük az egyszerûség
kedvéért esztétikai útnak! Ennek mibenlétét
magyarázandó, egy Móriczról szóló idézetet
szeretnék felolvasni Esterházy Pétertõl. Így
szól: »Itt áll elõttünk egy író, akit kifosztott
az idõ; az, amirõl beszél, az, akirõl, és az a
nyelv, amelyen ott – mindez már nincs.« 
Esterházy Péter túl okos ember ahhoz, hogy
vitába mernék bocsátkozni vele, ezért inkább
személyes aspektusba fordítom a mondatot,
és azt mondom: számomra van. És azért sem
vitáznék az íróval, mert egyébként szövegé-
nek folytatásában hitet tesz Móricz mellett,
elismeri írói nagyságát és jelentõségét. Való-
jában arra a jelenségre figyelmeztet, amely
folyamatosan jelenvaló, azaz hogy a szöve-
gek felett múlik az idõ, változik a világ, ‘új
szelek nyögetik az õs magyar fákat’, s a
megújuló olvasói igények nehezebben fo-
gadják a régi mûveket.

Amikor az iskoláimat jártam, s ez a múlt
század hatvanas éveiben történt, akkor az
úgynevezett tükrözéselméleti-szociológiai
szempont volt az irányadó a mûvek megkö-
zelítésében. Aztán egy idõ múlva azt mond-
ták, nem ez az üdvözítõ, hanem a struktura-
lista látásmód, majd újabbak következtek, s
ma a posztmodern szemléletmód a kívána-
tos. Igyekeztem megismerni ezeket a szem-
pontokat, aztán egyszer eljutottam oda, hogy
nem favorizálom egyiket sem. Ha ma kézbe
veszek egy könyvet, csak az érdekel, megta-
lálom-e a sorok között, a szöveg mögött az
írás lelkét. Az, hogy igaznak látom-e, amit
olvasok; mértékkel és ízléssel van-e tálalva,
s nincsenek stiláris elõfeltételeim. Egyfor-
mán tudom szeretni Móricz Zsigmondot és
Franz Kafkát, és az érdekel, fontos-e szá-
momra, amirõl olvasok. S ezeknek a feltéte-
leknek Móricz sok írása megfelel. Persze
nem mind, de hát Veress Péter találóan
mondta annak idején: »Nincsenek remek-
írók, csak remekmûvek vannak.« S az Ár-
vácska vagy az Erdély-trilógia számomra
ilyen remekmû, amelyek dacolnak az idõvel
minden tekintetben.

A másik utat nevezzük a praxis útjának!
Kezdõ tanár koromban Szatmárba kerültem.
A fontos feladatok közé soroltam (hogyne
soroltam volna, hiszen Margócsy-tanítvány
voltam!), hogy megmutassam diákjaimnak a

környék kultúrtörténeti nevezetességeit. Így
jutottunk el Tiszacsécsére, ahol megnéztük a
Móricz-emlékhelyeket. Minél többet jártam
a faluban, egyre inkább nyilvánvaló lett szá-
momra, hogy az ottani tények és a róluk írott
szövegek között ellentmondások feszülnek.
Ekkor elkezdtem rendszeres módon, a tudo-
mányosság igényeinek megfelelõen vizsgál-
ni az ellentmondások okait. Ennek a munká-
nak lett az eredménye egy sereg újság- és fo-
lyóiratcikk, majd két, Móriczról szóló
könyv, közülük az egyik, a Ködösítés nélkül
éppen a csécsei Móricz-vonatkozások tisztá-
zását szolgálja.” 

Ezt követõen Móricz Imre köszöntötte az
irodalombarátokat, és örömét fejezte ki,
hogy úgy is, mint a 2010-es év kitüntetettje,
újra az egyesület vendége lehet. Köszönetét
fejezte ki az egyesület elnökségének, tagsá-
gának és Hamar Péternek nevelõapja szelle-
miségének méltó ápolásáért, ébrentartásáért.

Az ünnepi eseményt a móriczi miliõhöz
illõ mûsor színesítette. Illyés Péter elõadó-
mûvész-tagtársunk elszavalta Ady Endre Le-
vélféle Móricz Zsigmondhoz címû versét.
Hajdu Ágota, a Vikár Sándor Zeneiskola
népzenetanára és növendéke, Kucsmár
Szintia citerával kísért népdalcsokrot adott
elõ, majd a NYUNYIC Egyesület táncosai
szatmári táncok elõadásával zárták a bensõ-
séges hangulatú ünnepséget. 
Újabb hír, hogy Hamar Péter november 
11-én, a megyeházán rendezett ünnepségen a
Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szö-
vetsége Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Szervezetétõl Megyei Prima Primissima-
díjat kapott magyar irodalom kategóriában. ■
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A jog a maga bonyolultságában sokak szá-
mára nehezen értelmezhetõ, ködös tarto-
mány. Rubovszkyné Kerekes Márta, Tata vá-
ros közjegyzõje, 2011. november 10-én a
Móricz Zsigmond Városi Könyvtár által
szervezett Jogi estek elõadója, úgy tudott be-
szélni a szerteágazó témáról, az öröklési jog-
ról, hogy a jogban járatlanok számára is ért-
hetõk voltak a bonyolult szabályok. 

Az elõadást megelõzõen írásban lehetett
kérdéseket megfogalmazni és a Mûvelõdési
Ház portáján elhelyezett gyûjtõládába be-
dobni azokat. A kérdéseket eljuttattuk az elõ-
adóhoz, aki így fel tudott készülni a közön-
séggel való találkozásra. 

Összefoglalással indult a program, a té-
makör legfontosabb vonulatait és az odatar-
tozó alapvetõ jogi fogalmakat magyarázta el
a vendég, majd az egyes területeket gyönyö-
rû magyarsággal fogalmazva, élvezetesen,
világosan és láttatóan fejtette ki. A mélyebb
megértést segítõ, példaként felhozott esetek

pedig egyértelmûvé, felfoghatóvá tették a
mindennapok gyakorlatától távol esõ helyze-
teket is. 

Tárgyalta az öröklési jogosultságokat, az
állam mint örökös lehetõségét, az öröklési
jog átruházásának módozatait. Beszélt a vég-
rendelet fontosságáról, fajtáiról és az eljárási
jogban való egyértelmûsítõ szerepérõl. A né-
zõk nagyon sok kérdést tettek fel az elõadás
végén, saját és családjuk problémáira kértek
és kaptak pontos, hiteles válaszokat. Az ösz-
szetett és elõzetes tájékozódást igénylõ eset-
ben, mert ilyen is akadt, a közjegyzõ asszony
megkérte a nézõt, hogy keresse fel õt irodá-
jában, ott tud utánanézni az adott téma konk-
rét elintézési lehetõségeinek. 

Sokáig tartott, míg a kérdések áradata el-
apadt és elbúcsúzhattunk az elõadótól, aki 
élvezetesen, magas színvonalon, mégis ért-
hetõen engedett betekintést a jognak ebbe az
általa kedvelt és immár évtizedek óta mûvelt
ágába. ■
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✒✒    Petrozsényi Eszter

Paragrafusok védelmében
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Ritmus és dallam: a vers lényege. A Lator
László mûhelyében felnõtt és gyakorlatot
szerzett költõnemzedék magabiztos forma-
mûvészként dolgozik ma már, de ez a mes-
terségbeli tudás és készség nem fedi el a
mondanivalót. Egyéni, erõteljes hangú költõ-
nõ Szabó T. Anna, akinek életében meghatá-
rozóak a családi irodalmár gyökerek – nagy-
apja a híres erdélyi akadémikus, irodalom-
történész Szabó T. Attila volt.

Az 1987-es áttelepülés Kolozsvárról új
lendületet adott az induló költõnek, s bizo-
nyításra késztette: mutassa meg értékeit,
küzdjön meg az elfogadásért. Az otthoni kö-
zegben szinte várományosa volt az irodalmi
pályának, Magyarországon viszont bizonyí-
tania kellett rátermettségét, elhivatottságát.
Nagyszerû társa a munkában férje, Drago-
mán György író, drámaíró, aki alkotótársként
inspiráló társa és kritikusa is egyben.

A gyerekek nevelése nem engedi, hogy a
„csodák” eltûnjenek az életükbõl: az õ sze-
mükön keresztül nézve a világ mit sem ve-
szít érdekességébõl, kifogyhatatlan varázsá-
ból. Nekik köszönhetõen új és új rácsodálko-
zással szemléli a mindennapi, apró esemé-
nyeket, történetmorzsákat. Az alkotás folya-
matáról szólva a belsõ lazítás, nyugalom fon-
tosságáról szólt. Arról a befelé figyelõ álla-
potról, mely a félálomhoz hasonlít, amikor a
gondolatok szabadon áramlanak, az asszoci-
ációk kötetlenül csúsznak egymásba. Kedves

humorral mondta: csak arra kell vigyázni,
hogy a fáradt anyuka alkotás közben el ne
bóbiskoljon, mert akkor oda a vers. Az este
egészére jellemzõ volt a vidám hangulat, alig
kellett kérdezni a vendéget, szívesen osztotta
meg gondolatait a nézõkkel.

Sokoldalú, kísérletezõ kedvvel megáldott
alkotó, nemcsak verset ír, hanem fordít, szín-
darabokat, zenés mesejátékokat is szívesen ír.

Örömmel beszélt jövõbeni terveirõl, a ki-
adásra váró gyermekverskötetérõl, mely –
reményei szerint – a jövõ év tavaszán megje-
lenik. Az este végén még zenét is hallgathat-
tunk: a megzenésített verseibõl készült cédé
hangjainál búcsúztunk a megnyerõ mûvész-
tõl, Szabó T. Annától. ■

Minden jó, ha a vége jó!

✒✒    Petrozsényi Eszter

Szabó T. Anna díjai: 

Petõfi-díj (1996), Soros-ösztöndíj (1997),
Déry Tibor-díj (2000), 
Móricz Zsigmond-ösztöndíj (2001), 
József Attila-díj (2002),
Vackor-díj (2003), Kavics-díj (2003),
Zelk Zoltán-díj (2004),
Arany János ösztöndíj (2005),
Tokaji Írótábor díja (2005),
Mozgó Világ Nívódíja (2006)
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Novemberi lapszámunk szerzõi

Benczekovits Beatrix
Országos Mezõgazdasági Könyvtár és Dokumentációs Központ, Budapest

Bihari Albertné
Móricz Zsigmond Kulturális Egyesület, Nyíregyháza

Mennyeiné Várszegi Judit
Kisfaludy Károly Megyei Könyvtár, Gyõr

Molekné Kõrösi Beatrix
Egressy Béni Könyvtár, Kulturális és Sport Központ, Kazincbarcika

Németh Judit
Illyés Gyula Megyei Könyvtár, Szekszárd

Pap Zsuzsanna
József Attila Megyei Könyvtár, Tatabánya

Petrozsényi Eszter
Móricz Zsigmond Városi Könyvtár, Tata

Szabó László István
Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár, Nyíregyháza

Tóthné Wittmann Borbála
Balatonfüred

Widnerné Fenyvesi Bernadett
Városi Könyvtár és Mûvelõdési Ház, Kecel

Tu d j o n  r ó l a
Röviden

Megnyílt az Országos Széchényi

Könyvtár és a Váci Értéktár
Bóbitától a Bibliáig – Hincz Gyula könyv-

illusztrációi címu kiállítása.

A tárlat megtekinthetõ december 23-ig 

a Budavári Palotában.

Az élmény életre kel! Jelentkezés múzeumpedagó-

giai foglalkozásra: csoportvezetes@oszk.hu.

http://www.oszk.hu/kiallitasok/bobitatol-

bibliaig-hincz-gyula-koenyvillusztracioi

Megnyílt a Mitõl féltette hatalmát a mindenkori

politika? Válogatás az Országos Széchényi

Könyvtár Zárolt Kiadványok Tárának 

dokumentumaiból címû kiállítás 
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A z  é n  k ö n y v t á r a m

▲▲  Szabó Zsófia, Kiskunmajsa

Váczi Enikõ Virág, Simontornya ▼▼
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