
Az akadémiai könyvtár 2007 óta számos
kulturális rendezvényt tart: évfordulókhoz,
eseményekhez kapcsolódóan kiállításokat
rendez, kulturális kincseit elõadások, bemu-
tatók formájában igyekszik közkinccsé ten-
ni.  A Gondolatok a könyvtárban címû ren-
dezvénysorozat teret ad igényes beszélgeté-
sek, fórumok megtartásához, erõsítve a
könyvtár nyitott szellemi mûhely jellegét.
Életre keltjük a gyûjteményt címmel 
a könyvtár digitális gyûjteményeit mutatjuk
be, de a kiállítások is kiváló alkalmat nyújta-
nak ahhoz, hogy a könyvtár féltve õrzött kin-
csei reflektorfénybe kerüljenek egy-egy év-
forduló vagy esemény kapcsán.

Mindezen programokat összefoglaló né-
ven Agora programként hirdeti az MTA
Könyvtára, amelyet stratégiai tervében egy
lehetséges kitörési pontként határozott meg,
kiemelve, hogy mennyire fontos, hogy a jól
ismert könyvtári feladatokon túl kulturális
közösségi térként, nyitott szellemi mûhely-
ként is ismerjék a könyvtárat, ahol értékes és
érdekes beszélgetések, tudományos és kultu-
rális fórumok, kiállítások és szakmai rendez-
vények zajlanak.

Az akadémiai könyvtár 2010. évi felújí-
tása, valamint az Atheneaum az interneten
címû TÁMOP-projekt megteremtette az
alapját annak, hogy az Agora programok
méltó körülmények között, tervezett formá-
ban, rendszeres programként beépüljenek a
könyvtár tevékenységi rendszerébe. Így
2011-ben már havi két alkalommal várta az
érdeklõdõket a könyvtár. A TÁMOP-projekt
lezárását követõen továbbra is legalább ha-
vonta két alkalommal kínálunk változatos
programot nemcsak beiratkozott olvasóink-
nak, hanem bárki érdeklõdõ számára. 

2012 elsõ félévére kísérletképpen megál-
lapodást kötött az MTA Könyvtára az Aka-
démiai Kiadóval havi egy közös rendezvény
szervezésére. Ennek keretében került sor
március 7-én délután az Akadémiai Kiadó 
e-könyvcsomag bemutatójára. Az Akadé-
miai Kiadó és a CompLex Kiadó közös fej-
lesztése arra irányult, hogy az elektronikus
könyvpiacot igényes tudományos és szak-
mai mûvek ekönyv-választékával bõvítse.
Varga Csaba, a CompLex Kiadó senior szer-
kesztõje, elõadásában – többek között – rö-
vid történeti áttekintést nyújtott az e-könyv
megszületésérõl. 

Hallhattunk az e-könyv tartalmi és fizikai
megjelenítésérõl, a hagyományos és az
elektronikus könyvek összehasonlításáról, 
az e-könyveket megjelenítõ készülékekrõl, a
másolásvédelemrõl.

Az Akadémiai Kiadó és az MTA Könyv-
tára együttmûködése révén az e-ink megjele-
nítõvel rendelkezõ elektronikus olvasó – és
természetesen az azon található több mint
száz mû – több hónapig a digitális dolgozó-
szobában az olvasók rendelkezésére áll. 
A Pocketbook 612 és a Pocketbook 611
basis elektronikus olvasó tükrözõdésmentes
készülék, villanyfényben és napfényben
használva egyaránt kényelmes olvasási él-
ményt nyújt. Fejlesztõk és szolgáltatók kö-
zös érdeke, hogy minél többen megismer-
kedjenek ezzel az új lehetõséggel és tapaszta-
latot szerezzenek a használatáról, a könyvtári
alkalmazásról, illetve alkalmazhatóságról. 

A rendezvények, amelyekre minden ér-
deklõdõt szeretettel várunk, általában szerda
délutánonként négy órakor kezdõdnek, az
MTA Könyvtára második emeleti elõadóter-
mében. ■
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✒✒    Téglási Ágnes

Agora programok az MTA Könyvtárában



HATVAN ÉVIG NEM IS GONDOLTÁK, MIT

REJT A PADLÁS, MOST KIDERÜLT

Egy elveszettnek hitt kolostori könyv-
tárnak adott otthont a közelmúltban a
szolnoki Damjanich János Múzeum. Az
évtizedekig padlásokon, ládákban õr-
zött ódon köteteket elsõ magyarországi
rendházuk megmaradt emlékeiként bíz-
ták a múzeumra a Sarutlan Kármelita
nõvérek.

Egy korábbi kapcsolatunk révén ju-
tottunk ennek a szép régi könyvtárnak a
birtokába – mondja Jámbor Csaba, a
múzeum könyvtárosa. Tájékoztatása
szerint a Sarutlan Kármelita Nõvérek
szerzetesközössége a rend megszünte-
tése után 1991-ig, a közösség újraindu-
lásáig rendházon kívül, világi keretek
között vészelte át az évtizedeket. Köz-
ben elsõ itthoni rendházuk, az 1892-
ben alapított sopronbánfalvai kolostor
szinte teljes könyvállományát a legkü-
lönbözõbb helyeken, többnyire padlá-
sokon rejtegették, ami az eltelt bõ fél
évszázad alatt erõsen megviselte a ne-
megyszer több százéves köteteket. Az
öreg fóliánsok tisztítását, állományvé-
delmét végül a nemzeti kulturális va-
gyon részeként pályázati pénzbõl sike-
rült megoldani, amivel alkalmassá vál-
tak közgyûjteményi elhelyezésre is –
meséli tovább történetüket a könyvtá-
ros.

Jeges Valéria Mirjam perjelnõ
2011-ben kapcsolatba lépett Jámbor
Csabával, s a múzeumnak adományoz-
ták a mintegy 700 kötetbõl álló gyûjte-
ményt, melynek az utolsó köteteit
2012-ben szállították Szolnokra. A mû-
vek túlnyomó része az 1800-as évek

második felében és az 1900-as évek
elején, vagyis a kolostor fennállásának
idején jelent meg, de a legidõsebb pél-
dányok még a XVII. századból valók.

A rendházak könyvtárait egyébként
sehol sem kímélte a történelem, de ná-
lunk különösen viharos volt a sorsuk.
Ami túlélte a törököt, annak jó részét 
II. József, a „kalapos király” árvereztet-
te el, majd a kommunizmus pusztítása
következett. Ezért is érték a karmeliták
egységes anyagának fennmaradása. ■

Forrás: szoljon.hu

KITÜNTETÉS

A magyar kultúra ausztriai terjesztésé-
ért és ápolásáért a Magyar Köztársaság
Arany Érdemkeresztjét adták át a bécsi
magyar nagykövetségen Ferenczy Klá-
ra Évának, a bécsi Szent István Egylet
vezetõségi tagjának, Szabados Péter-
nek, az Innsbrucki magyar Egyetemis-
ták és Akadémikusok Szövetsége elnö-
kének és Radics Jenõnének, aki számta-
lan elõadásával igyekszik erõsíteni a
magyarságtudatot ausztriai nemzettár-
sainkban.

Március 15. alkalmából a kultúra és
a közmûvelõdés érdekében hosszabb
idõn át végzett kiemelkedõ munkájáért
Bánffy Miklós-díjban részesült Far-
kasné Gellért Erzsébet, a Debreceni Vá-
rosi Könyvtár igazgatója.

2012. március 24-én, az MTA dísz-
termében adják át a Magyar Örökség
Díjat a marosvásárhelyi Teleki Téká-
nak. ■

Gratulálunk a kitüntetetteknek!
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FÉLEZER ÉVES KÖNYVRITKASÁGOKAT

IS LENYÚLTAK A TÉKÁBÓL

A 45 évvel ezelõtti legutóbbi teljes lel-
tár óta 538 kötet tûnt el a marosvásárhe-
lyi Teleki Téka gyûjteményébõl.

Az erdélyi magyar sajtóban megje-
lent írások szerint az Erdély egyik leg-
híresebb könyvtárából eltûnt könyvek
mintegy fele XX. századi nyomtatvány,
de 17 darab XVI. századi, 111 darab
XVII. századi és 65 darab XVIII. szá-
zadi kötetnek is nyoma veszett.

A Maros megyei könyvtár alegysé-
geként mûködõ Teleki Tékában –
amelynek hivatalos neve Teleki-Bolyai
Könyvtár – egy éve kezdték el az állo-
mány leltározását, miután felröppent a
hír, hogy ismeretlen tettesek megtize-
delték a gyûjteményt.

„Több mint száztízezer leltári szá-
mot néztünk át, ami darabszámra ennél
lényegesen több kiadványt jelent. Sze-
rencsére az eltûnt kötetek között nin-
csenek õsnyomtatványok vagy olyan
példányok, amelyek pótolhatatlanok
lennének” – idézte a Krónika címû na-
pilap Lázok Klárát, a Teleki Téka tavaly
kinevezett igazgatóját.

Monica Avram, a Maros megyei
könyvtár igazgatója bejelentette: más,
hasonló helyzetbe került nyugat-euró-
pai könyvtárak mintájára a közeljövõ-
ben a Teleki Téka is közzéteszi az eltûnt
köteteinek a listáját. 

A vezetõk nem tudták felbecsülni,
mekkora kár érte a könyvtárat. Megje-
gyezték: az intézménynek jelenleg nin-
csen pénze arra, hogy az esetleg felbuk-
kanó eltûnt könyveket visszavásárolja.
„Ez nemcsak Marosvásárhely vagy Er-

dély ügye, hanem egész Közép-Kelet-
Európáé. Hiszek abban, hogy az elkö-
vetkezendõ években, amikor kampá-
nyokat szervezünk az állomány pótlásá-
ra, sokan mellénk állnak” – idézte a
Krónika Lázok Klárát. ■

Forrás: dehir.hu

MEGKÉSETT KÖNYV: 84 ÉV UTÁN

KERÜLT VISSZA A KÖNYVTÁRBA

84 év telt el a kikölcsönzés óta, ami-
kor visszakerült egy elveszettnek hitt és
a leltár szerint már leírt könyv az egyik
berlini könyvtár állományába. 

A kölcsönzési jegy szerint 1928.
május 11-én kellett volna a berlini
Staatsbibliothekba (Városi Könyvtárba)
visszavinni Johann Gottlob Benjamin
Pfeil címû könyvét, amelyet egy tavaly
elhunyt házaspár egyik tagja kölcsön-
zött ki évtizedekkel ezelõtt. Az 1788-
ból származó mû mégis kissé megkésve
jutott vissza az eredeti tulajdonosához:
csak most akadt rá a házaspár nyugdíjas
korú menye.

Az asszony épp a hagyatékban talál-
ható holmikat rendezgette, amikor a
könyvet kinyitva rájött: ez nem a sze-
mélyes gyûjtemény része. Mivel koráb-
ban maga is könyvtárban dolgozott, jól
tudta, hol kell kezdenie a keresgélést,
ami ugyan több hónapjába telt így is, de
végül sikerült kiderítenie, hogy a könyv
a mai napig szerepel a könyvtár kataló-
gusában, igaz, mellette az „elveszett”
megjegyzés olvasható. ■

Forrás: webbulvar.hu
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