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Az alábbiakban a Tatabányai Városi
Könyvtár webszerkesztõ workshopján,
szeptember 18-án elhangzott elõadáso-
mat igyekeztem részletesebben kifejteni.
(A rendezvény honlapja: https://sites.
google.com/site/mkekemszwebszerkesz
toworkshop/2012-09-18, az elhangzott
elõadás prezentációja: http://mek.oszk.hu
/html/ irat tar /eloadas/2012/e-book
-ok-libr.ppt) 

A cikk az elõadás után íródott, ezért –
talán némiképp formabontóan – már be-
levettem néhány késõbbi információt is,
ti. õsszel egyre jobban sûrûsödnek a ha-
zai könyvtáros világban az e-bookokkal
kapcsolatos rendezvények. 

Alapvetések

Bevezetõül érdemes áttekinteni, rögzíte-
ni a könyvtárak alapvetõ feladatát, amely
évszázadok óta meghatározza ezt az in-
tézményrendszert, ez pedig elsõsorban
az írásos dokumentumok gyûjtése, meg-
õrzése, feldolgozása és szolgáltatása.

Mai könyvtáraink állományának túl-
nyomó részét jelenleg papír kiadású
könyvek, idõszaki kiadványok és egyéb
dokumentumok (pl. térképek, képeslapok,
plakátok, fotók) képezik. Ezek kezelésé-
nek, használatának megkönnyítésére az
állományt leíró metaadatokból katalógu-
sokat építünk, tematikus, ajánló biblio-
gráfiákat, a válogatott mûvekbõl könyv-
ismertetõket, -ajánlásokat, az új köny-
vekrõl és más dokumentumokról listákat

készítünk, és alkalmanként adott esetben
rögzítjük a folyóiratok tartalomjegy-
zékét.

E tevékenységeink segítik olvasóinkat
a keresésben – ha tudják, mit keresnek –,
a böngészésben – ha nem igazán tudják
–, a választásban, válogatásban, és az
ajánlásokkal esetleg még rá is vehetjük
õket egy-egy könyv elolvasására.

Ebben a napi információközvetítõ
munkában alapvetõen a saját, helyi állo-
mányunkra támaszkodunk, de a könyv-
tárközi kölcsönzés (lásd ODR, azaz Or-
szágos Dokumentumellátási Rendszer)
segítségével bármelyik más hazai vagy
akár külföldi könyvtár könyvét tudjuk
közvetíteni az olvasóknak. (2011-ben
710 könyvtár összesen 36 642 kérést
küldött egy kölcsönzõ intézménynek, for-
rás: http://odr.lib.klte.hu/odrstatisztika)

Digitalizálás

Az elmúlt években a digitalizálás közis-
mert fogalommá és tevékenységgé nõtte
ki magát a könyvtárakban és azokon túl.

Mit is digitalizálunk?
A rövid válasz, hogy lényegében min-

dent, amire szükség, igény van elektroni-
kusan, aminek az eredeti anyaga erõsen
veszélyeztetett, amit minél többek szá-
mára szeretnénk hozzáférhetõvé tenni.
Könyveket, folyóiratokat, sajtót, de ezen
túl térképeket, fotókat, plakátokat, képes-
lapokat, minden, a gyûjteményeinkbe
tartozó dokumentumot.
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M û h e l y
Könyvek, e-bookok és digitális könyvtárak

Aktuális kérdések és kihívások a könyvtárak elõtt

✒✒    Moldován István



Kik is digitalizálnak?
A rövid válasz erre a fontos kérdésre

is az, hogy szinte mindenki. Nézzük rész-
letesebben, néhány példával:

A könyvtárak, múzeumok, levéltárak
jó ideje digitalizálják vagy digitalizáltat-
ják saját állományukat a szélesebb körû
hozzáférés vagy az információk megõr-
zése érdekében, például:

• OSZK: Corvinák –
http://www.corvina.oszk.hu/,

• Országgyûlési Könyvtár: 
4500 könyvet digitalizáltatott a Digitali-
zált Törvényhozási Tudástár elnevezésû
projekt keretében – http://dtt.ogyk.hu,

• a Magyar Digitális Múzeumi
Könyvtár keretében számos hazai orszá-
gos és szakmúzeum, valamint a megyei
múzeumok több mint 5000 kiadványát
digitalizáltatták –
http://muzeum.arcanum.hu/kiadvanyok, 

• a Magyar Levéltári Portálon a hazai
levéltárak állományának, iratanyagának,
kiadványainak, térképeinek nagy töme-
gei férhetõk már hozzá digitális formá-
ban – http://www.archivportal.hu. 

Cégek pályázati vagy saját forrásból
digitalizálják többnyire a közgyûjtemé-
nyek állományait, például:

• az Arcanum Adatbázis Kft. a CD-
kiadás mellett egyre inkább a hazai köz-
gyûjteményi szféra legnagyobb digitali-
zálási vállalkozójává nõtte ki magát az
utóbbi évtizedben – http://arcanum.hu/, 

• a Google digitalizálási projektje
kapcsán könyvtárak és kiadók több mint
15 millió könyvét digitalizálta, tette
nyilvánosan olvashatóvá vagy árulja
mint e-bookot –
http://books.google.com.

Nem elhanyagolható azonban a ma-
gánkezdeményezésekként és a közösségek

által digitalizált dokumentumok mennyi-
sége sem:

• a Magyar Társadalomtudományok
Digitális Archívumában, amely Reisz
László nevéhez fûzõdik, jelenleg 1323
digitalizált könyv és 667 folyóirat talál-
ható – http://mtdaportal.extra.hu/, 

• a legrégibb, nemzetközi könyvdigi-
talizálási projekt, a Gutenberg Project,
több mint 40 000 digitalizált könyvet
tett már nyilvánosan hozzáférhetõvé az
oldalain – http://www.gutenberg.org, 

• s végül, de nem utolsósorban meg-
említendõ, hogy kevésbé legális feltéte-
lek között, de a különbözõ fájlmegosztó-
kon, torrentoldalakon is ezrével jelennek
meg digitalizált könyvek, e-bookok.

Formátum

A fent említett digitalizálási tevékenysé-
gek eredményeként, többségében, kétré-
tegû PDF-fájlokat szolgáltatnak, ame-
lyekben láthatóan a digitalizált könyvek
szkennelt oldalképei vannak, a képek
mögött elrejtve egy felismertetett, de
nem ellenõrzött, javított, újraszerkesztett
szöveg. Ezek a digitális dokumentumok
PC-k, laptopok, netbookok nagyobb kép-
ernyõin élvezhetõen olvashatók, azonban
a kisebb képernyõvel bíró mobil eszkö-
zökön már kevésbé használhatók.

Jogok

A közgyûjtemények és a cégek által vég-
zett digitalizálások többnyire a régi, nem
jogvédett idõszakra koncentrálnak, ebbõl
következõen ezeknek a digitális könyvtá-
raknak a kínálata fõként az elmúlt száz
év elõtt született mûvekre koncentráló-
dik.
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Kurrens, XX. századi vagy még fris-
sebb kiadványokat digitális formában a
fentiek közül inkább a magánkezdemé-
nyezések keretében, vagy az említett fájl-
megosztókon, torrentoldalakon lehet ta-
lálni.

E-kiadás

A fentiekben a hagyományos, papíralapú
könyvek digitalizált változatait tekintet-
tük át, a szerteágazó és bõvülõ kínálatot.
Az igazán új jelenség azonban az elektro-
nikus kiadás és az elektronikus kiadók
megjelenése. Az elektronikus kiadás lé-
nyegében a könyvek elektronikus formá-
ban való terjesztését jelenti, hiszen azok
elõállítása már több mint egy évtizede
szinte kizárólag elektronikus formában
történik. Az elektronikus kiadás esetén
azonban az olvasóhoz nem nyomtatva,
hanem elektronikus formában jut el a
könyv, többnyire online. Az elektronikus
kiadás világában is a hagyományoshoz
hasonló munkamegosztás kezd kialakul-
ni. Egyes kiadók már e-kiadásra is meg-
szerzik a szerzõi jogok tulajdonosaitól a
kiadási jogokat, de a forgalmazást e-
könyves terjesztõk vagy e-könyv-ter-
jesztéssel is foglalkozó kiadók veszik át.

Formátum

A kereskedelmi e-bookokat eleinte PDF-
formátumban árulták, mostanában egyre
inkább az EPUB és a PRC lett a két leg-
elterjedtebb formátum. Mindkettõ már
kimondottan mobil eszközökre lett opti-
malizálva, amelyek különbözõ, a PC-s
világhoz képest kisebb képernyõvel ren-
delkeznek. Az e-book-formátumok közös
jellemzõi, hogy a szöveg nincs megadott

oldalra tördelve – ahogyan a PDF-ben
igen –, így a kis képernyõjû eszközökön
az olvasó igényének megfelelõ betûmé-
retet alkalmazva a szöveg áttördelõdik a
képernyõ méretének megfelelõen, vi-
szont teljességgel kitölti azt. Ez a jellem-
zõ sok új tulajdonsággal ruházza fel az 
e-könyveket, egyben sok, a papírköny-
veknél természetes tulajdonság, szolgál-
tatás is megszûnik vagy átalakul. A változó
oldalméretek lényegében megszüntetik
az adott oldalhoz való tördelés fáradsá-
gos munkáját, egyben megszüntetik a
stabil, hivatkozható oldalszámokat is,
minden arra épülõ szolgáltatással (pl. in-
dexek, utalók) együtt. A tartalomjegyzé-
kek nem oldalszámra, hanem fejezetekre
utalnak, ugranak közvetlenül, a lábjegy-
zetek pedig végjegyzetekké válnak.

A fellendülõben lévõ e-kiadás a
nyomtatotthoz hasonló modellben, pél-
dányonként árulva, azok felhasználását
ellenõrizve juttatja el közvetlenül az 
olvasókhoz a könyvet. A példányszintû
ellenõrzés kritikus a kereskedelmi e-ki-
adásban. Eleinte ún. kemény DRM1-et
alkalmaztak, manapság azonban ennek
elégtelen hatékonysága miatt a kiadók
kezdenek áttérni az ún. puha DRM2-re,
amely nem eszközhöz, hanem a vásárló-
hoz köti a könyvet.

Jogok

Az e-könyv-kiadás, ellentétben a koráb-
ban említett digitalizálási tevékeny-
séggel, inkább a modern mûvekre kon-
centrál. A kiadók szerzõi jogtulajdonosi
kapcsolataik révén a legújabb mûveket
adják ki e-változatban, sokszor a nyomta-
tott kiadással párhuzamosan, vagy kissé
késleltetve.
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E-kiadók

Magyarországon az elsõ kereskedelmi 
e-könyv-kiadó 2000 decemberében jelent
meg a piacon. A Vikk.net nevû kiadót
Csapó Ida alapította, és „elsõ magyar
elektronikus könyvkiadó”-ként reklá-
mozták.3 A kiadó tisztán e-kiadó volt, te-
hát a könyvei nyomtatva sehol sem jelen-
tek meg. A vállalkozás rövid ideig volt
életképes, a kiadó honlapja rég nyom nél-
kül megszûnt. Az alapító viszont járatos
volt annyira a könyvszakmában, hogy a
könyvekre ISBN-t kért, és be is szolgál-
tatta ezeket a nemzeti könyvtárba, ahol a
mai napig megtalálhatók, helyben
olvashatók.4

2002-ben indult a másik, azóta is mû-
ködõ legrégibb, egyszemélyes e-könyv-
kiadó, a Mercator.5 Fõként számítástech-
nikai könyveket ad ki, de egy régi megál-
lapodás alapján a MEK-bõl (Magyar
Elektronikus Könyvtár) letöltött és kon-
vertált magyar irodalmi klasszikusokat is
megjelenteti ingyenesen. Az elõzõ kiadó-
hoz hasonlóan a Mercator is módszere-
sen ISBN-számokat kért és kapott az 
e-könyveire, amelyeket utána gondosan
el is juttatott az OSZK-ba (az Országos
Széchényi Könyvtárba) köteles példány-
ként.

Érdemes itt egy gondolatra megállni a
kötelespéldány-törvénynél (ami igazából
egy kormányrendelet6). A mai napig az
1998-ban született rendelet a hatályos
jogszabály, amely azonban meglehetõsen
óvatosan, csak egy zárójelben utal az
elektronikus dokumentumokra:

3. § (4) Köteles példányokat kell szol-
gáltatni a sajtótermékek minden kiadási
és elõállítási változatából (beleértve az
elektronikus változatot is).7

Az OSZK többször nekifutott a ren-
delet modernizálásának, az elmúlt évek-
ben számos tervezetet küldött az illetékes
minisztériumnak – legutóbb tavaly nyár
végén –, amelyek részletesebben szabá-
lyozzák az elektronikus dokumentumok
beszolgáltatását, azonban a minisztéri-
umnak mindezidáig nem sikerült dön-
tenie, miközben dinamikusan nõ az 
e-könyv-kiadás Magyarországon is.

Az OSZK-ban 2005 óta mûködik egy
adatbázis-alkalmazás, amelyet alapvetõ-
en a kötelesként beszolgáltatott e-köny-
vek fogadására fejlesztettek ki.8 Egyes
kiadók elfogadják a jogszabály utalását
és beszolgáltatják e-könyveiket, mások
bizalomhiány miatt nem.

Nézzük át röviden, a bõvülõ hazai pi-
acon milyen típusú szereplõket külön-
böztethetünk meg a kereskedelmi e-
könyvek területén:

Hagyományos kiadók: az e-könyv-
kiadók egy része hagyományos könyvki-
adó, szerzõi kapcsolatokkal, többéves,
akár évtizedes kiadói tapasztalatokkal
rendelkezik. A nyomtatott kiadás mellett
többnyire ma már az elektronikus kiadás
jogait is megszerzik a szerzõi jogokat
közvetítõ ügynökségektõl. E-könyveiket
saját webáruházukon vagy terjesztõkön
keresztül igyekeznek értékesíteni. 

Néhány ismertebb kiadó:
eKönyv – Líra Könyv Zrt. + Bookline.hu
(http://www.ekonyv.hu/hu/),
Multimediaplaza – Kossuth Kiadó
(http://www.multimediaplaza.com/),
Interkönyv – Typotex Elektronikus Ki-
adó (http://interkonyv.hu/). 

Eredeti e-kiadók; amelyek kimondot-
tan e-könyvek kiadására szakosodtak,
nem foglalkoznak papírkiadással. 

Ilyen például:
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SFportal e-book (http://ebook.sfportal.hu/),
Adamo Books (http://adamobooks.hu).

E-könyv-terjesztõk: a kiadók mellett
megjelentek az e-könyvek forgalmazói
is, igyekezve minél nagyobb kínálatot
összegyûjteni, remélve a minél nagyobb
forgalmat.

Ilyen például:
Digitalbooks (http://www.digitalbooks.hu/), 
Amazon.com (http://amazon.com) – a
cég papírkönyvek online kereskedésébõl
nõtte ki magát a világ legnagyobb e-
book-forgalmazójává. Az online tartal-
mak kínálatát kibõvítette azok olvasására
alkalmas eszközök forgalmazásával is,
így a Kindle piacvezetõ e-könyv-
olvasójuk mostanra fogalommá vált ezen
a területen.

Eszközforgalmazók: van egy, az Ama-
zontól eltérõ modell is, számos hardvert
forgalmazó cég kezdett el online tartal-
mat, e-könyveket is forgalmazni, terjesz-
teni, ezzel is serkentve eszközeik forgal-
mát, vásárlását. Ezek a cégek fõként in-
gyenes tartalmakat igyekeznek megsze-
rezni, de kiadókkal is keresik a kapcsola-
tot e-könyveik terjesztésére.

Ilyen például:
Prestigio Plaza (http://ebooks.prestigio-
plaza.com) – egy fehérorosz cég, kelet-
európai terjeszkedéssel.
Koobe (http://koobe.hu) – egy ismert ha-
zai eszközforgalmazó.

A hazai piacon jelenleg 35–40 olyan
kiadó van, amelyik kereskedelmi alapon
foglalkozik e-könyvek kiadásával, ill.
forgalmazásával. A Fapadoskonyv.hu ki-
adó nyáron készített becsült felmérése
alapján valamivel több mint 3000 legális
magyar kereskedelmi e-könyvet talált.
Természetesen a fentiek nem tiszta cso-
portok, a funkciók sok esetben kevered-

nek, a hazai piac alakulóban, formálódó-
ban van. Az e-könyvek kiadása jelenleg
egyértelmûen veszteséges üzletág a vál-
lalkozó kiadóknak, azonban olyan nyo-
más érzékelhetõ a nemzetközi piacon,
hogy egyre több kiadó igyekszik részt
venni ebben a jövõben remélhetõleg fel-
lendülõ piacon.

Nonprofit e-könyv-kiadás: Érdemes
azonban felhívni a figyelmet arra, hogy a
kereskedelmi e-könyv-kiadók mellett
számos nonprofit forrás is gazdagítja a
hazai e-könyvek kínálatát. Ezek többsé-
gében inkább a PDF-formát találjuk, ke-
vésbé a speciális e-book-formátumokat,
mint pl. az EPUB-ot, a PRC-t. Jellemzõ
tendencia, hogy a tudományos kutatóin-
tézetek kiadványaik egy részét a nyomta-
tott mellett elektronikusan, online is hoz-
záférhetõvé teszik, sõt, számos esetben a
nyomtatott helyett költséghatékonyság
miatt az elektronikus kiadást preferálják,
lásd pl. az MTA Világgazdasági Kutató-
intézet Mûhelytanulmányait.9 A MEK az
MTA számos kutatóintézetével kötött
már együttmûködési megállapodást
ezeknek az online kiadványoknak az ar-
chiválására, amire az intézetek maguktól
nem gondolnak.

A tudományos kiadványok mellett a
civil szervezetek (pl. Levegõ Munka-
csoport10), egyházi intézmények honlap-
jain vagy magán honlapokon is sok elekt-
ronikus könyv található, ingyenes hozzá-
féréssel.

Egyesülés az e-könyvekért

Az idei nyáron néhány e-könyv-kiadó
kezdeményezésére megalakult az Egye-
sülés az E-könyvekért nevû csoporto-
sulás.11 A 22 alapító tag között az e-ki-
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adók mellett található néhány e-könyvek-
kel foglalkozó blogger, valamint a
könyvtárak képviseletében a Könyvtári
Intézet, az Informatikai és Könyvtári
Szövetség, valamint a Magyar Elektroni-
kus Könyvtárért Egyesület is. Az egyesü-
lés elsõdleges célja az elektronikus köny-
vek és az ezek olvasására alkalmas 
eszközök elterjesztésének támogatása.
Ez egyben magában foglalja az olvasás
ösztönzését is. Az egyesülésben döntõ
arányban részt vevõ kiadók elsõdleges
érdeke a legális magyar e-könyv-piac ki-
szélesítése, növelése. A könyvtári oldal
részérõl igyekszünk elérni, hogy a
könyvtárak se maradjanak ki errõl az új,
dinamikusan növekvõ területrõl. Az
egyesülés honlapja fejlesztés alatt áll.
Egyelõre rendezvényekkel, a téma nyil-
vánosság elõtt való megjelenítésével
igyekszik megfelelni vállalt célkitûzései-
nek.

Jelenleg a hazai e-könyv-piac mini-
mális. A hazai könyvpiac forgalma saj-
nos évek óta folyamatosan csökken, az
elmúlt három évben a visszaesés elérte a
26%-ot!12 Egy idén nyári becsült felmé-
rés alapján ezzel szemben jelenleg kb.
3000 legális kereskedelmi e-könyv van a
piacon. A teljes könyvpiaci forgalom
59,5 milliárd forint volt, míg az e-köny-
vek tavalyi forgalma óvatos becslés alap-
ján (megbízható adatok errõl egyelõre
nincsenek) kb. 10 millió forint. Ezzel
szemben a nemzetközi tendencia egyér-
telmûen az e-könyvek elõretörését jelzi
Amerikától kezdve Európáig, ahogyan az
idei Frankfurti Könyvvásáron is elhang-
zott.13 Az említett egyesülés nyári létre-
jötte és a médiában való megjelenése
után sorban jelentkeztek az e-könyvvel
foglalkozó kiadók, terjesztõk, a tagság

létszáma gyorsan 50%-al nõtt, és szinte
az összes nagy e-könyvvel foglalkozó
szerepel benne, mögöttük jellemzõen ha-
gyományos kiadók állnak. Az egyesület
már a Magyar Könyvkiadók és Könyv-
terjesztõk Egyesülésével (MKKE) is fel-
vette a kapcsolatot, amelyik szintén 
fontosnak tartja az e-könyvekkel való
foglalkozást.

E-könyvek, könyvtárak

A hazai könyvtárakban egyelõre alig ta-
lálható e-könyv, illetve e-könyvek olva-
sására alkalmas berendezés. Az OSZK-
ban 2010 óta kölcsönözhetõk helyben
használatra e-könyv-olvasó készülékek,
rajtuk néhány ingyenesen elérhetõ 
e-könyv-olvasó. Hasonló szolgáltatást ve-
zetett be pár éve a BME-OMIKK könyv-
tára is. Az idei év azonban gazdag volt 
e-könyvekkel kapcsolatos rendezvények-
ben. Érdekességképpen adnék egy rövid
felsorolást ezekrõl a rendezvényekrõl,
eseményekrõl, amelyek lényege nemcsak
az e-könyvekkel való ismerkedés volt,
hanem egyben a hazai e-könyv-kiadók és
a könyvtárak közeledése, a könyvtárak
szerepvállalásának elkezdése. A cikk jó-
val az eredeti tatabányai elõadás után ké-
szült, ezért magába tudja foglalni azokat
az eseményeket is, amelyek a szeptembe-
ri rendezvény után történtek:

• 2012. április 20.: Budapesti Nem-
zetközi Könyvfesztivál14

Könyvkiadók és könyvtárosok be-
szélgetése az e-könyvekrõl.

Az MKE Jogi Szekciójának kezde-
ményezésére létrejött kerekasztalon
könyvtárosok és könyvkiadók beszélget-
tek a digitális könyvkiadás és a szerzõi
jog aktuális kérdéseirõl.
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• 2012. július 13.: a Magyar Könyvtá-
rosok Egyesületének 44. Vándorgyûlése,
Gyõr15

Jogi Szekció: Digitális dokumentu-
mok kötelespéldány-szolgáltatása – ke-
rekasztal-beszélgetés.

A kerekasztal-beszélgetésen könyvtá-
rosok és kiadók beszélgettek e-könyvek-
rõl, a könyvtári könyvdigitalizálások ki-
adókat érintõ problémáiról.

• 2012. július 17.: Elindul az E-köny-
ves infotár16

Könyvtári Intézetben szerkesztett
honlapon az e-könyv-piac eseményeirõl,
fõbb szereplõirõl és újdonságairól szá-
molnak be.

• 2012. szeptember 26.: Az e-könyvek
jelene és jövõje a könyvtárakban17

Kerekasztal-beszélgetés az Akadémi-
ai Kiadó és a Magyar Tudományos Aka-
démia Könyvtára szervezésében.

• 2012. október 4.: Hogyan kerül(jön)
az e-könyv a könyvtárba?18

Az Egyesülés az E-könyvekért mû-
helybeszélgetése a Könyvtári Intézet
szervezésében.

• 2012. október 18.: Elektronikus do-
kumentumok a könyvtárakban19

Az Országgyûlési Könyvtárban ren-
dezett találkozón a kiadók és a könyvtá-
rosok közösen keresték a megoldást a di-
gitális dokumentumok legális terjeszté-
sére.

• 2012. október 29.: E-book szakmai
nap a Goethe Intézetben20

Német elõadókkal szakmai nap az in-
tézetben hazai könyvtárosok és kiadók
részvételével. Az elõadók bemutatták és
ismertették az e-bookok elõretörésének
nemzetközi tendenciáját, az e-könyv-
kiadás helyzetét és drámai változását, kü-
lönös tekintettel Németországra. Bemu-

tatták a német e-book-kölcsönzési rend-
szert, az Onleihét. Az elõadások anyaga a
közeljövõben kerül fel az intézet honlap-
jára.

• 2012. október 31.: Elindul az EL-
DORADO-projekt21

ELDORADO – Elektronikus Doku-
mentumküldés Országos Rendszere,
Adatbázisa, és Dokumentumtárának
Megvalósítása az Országos Széchényi
Könyvtárban

(Az ELDORADO-projekt honlapja:
http://www.oszk.hu/eldorado/eldorado-
projekt)

A fenti – nem teljes – felsorolásból
látszik, hogy Magyarországon is egyre
intenzívebben foglalkoznak könyvkiadók
és könyvtárosok az e-könyvek témájával.
Egyre jobban érzik mindkét területen,
hogy noha jelenleg a hagyományos iro-
dalomhoz képest minimális még itthon
az e-könyvek megjelenése, ez a helyzet
nagyon gyorsan megváltozhat. Az sem
elhanyagolandó tényezõ, hogy a kereske-
delemben megjelenõ, kiadók által ter-
jesztett e-könyvekhez képest már szá-
mottevõ mennyiségben találhatók 
e-könyvek a nonprofit tudományos, civil
és magánszférában, mind legális, mind
kevésbé legális környezetben.

A fenti rendezvényeken a könyvtárak
az e-könyvekkel kapcsolatban kétféle
módon jelentek meg, két fõ funkció ke-
rült elõtérbe:

1. Megõrzés, archiválás
Fontos az egyre nagyobb szerepet ját-

szó e-könyvek, elektronikus dokumentu-
mok megõrzése a jövõ számára, ezért
fontos lenne a könyvtárak szerepvállalá-
sát megõrizni ezen a területen. Ebben fõ-
ként a nemzeti könyvtárnak van szerepe.
A lassan változó, megújuló kötelespél-
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dány-törvény, a jogi szabályozás segíthet
ebben egyrészt, de nagyon fontos, hogy a
kiadók is felismerjék ennek szükségessé-
gét, jövõbeni hasznát, partnerek legyenek
a megõrzésben.

2. Kölcsönzés, terjesztés
Fontos, hogy az e-könyvek terjeszté-

sében továbbra is megmaradjon a köl-
csönzés lehetõsége, amelyet eddig jobbá-
ra a könyvtárak valósítottak meg. Akik-
nek nincs kellõ anyagi lehetõségük, eset-
leg alkalmas eszközük az e-könyvek
megvásárlására, olvasására, azok ezt a
könyvtárakon keresztül megtehessék,
úgy, ahogyan a nyomtatott irodalom ter-
jesztésében is a könyvtárak fontos szere-
pet töltenek már be néhány évszázada.
Az e-könyvek terjesztése esetén ez a
funkció nem annyira magától értetõdõ
mindenki számára, ahogyan a nyomtatott
könyvek esetében ez már széles körben
elfogadott. Noha az USA-ban, az Egye-
sült Királyságban, Németországban, a
skandináv államokban már mûködõ gya-
korlata van az e-könyvek kölcsönzésének
a könyvtárakon belül, ez más régiókban,
pl. Magyarországon még se nem gyakor-
lat, se nem elfogadott szolgáltatás a ki-
adók részérõl. Nálunk egyelõre hiányoz-
nak az alapvetõ feltételek, pl.:

• A nagyobb magyar nyelvû e-könyv-
kínálat, amelybõl a könyvtárak vásárol-
hatnak.

• A hozzáértõ könyvtárosok, akik ér-
tenek az e-könyvek használatához, keze-
léséhez (lásd a témában Takáts Béla ta-
nulságos levelét a KATALIST levelezõ
listán22).

• Alkalmas e-könyv-kölcsönzési rend-
szer, infrastruktúra. Ebbe az online fize-
tési rendszertõl a DRM-védelmen át sok
minden beletartozik. A nemzetközi pél-

dák azt mutatják, ilyen kölcsönzési rend-
szereket nem gazdaságos és reális könyv-
táranként vagy kiadóként kialakítani,
nagy, minimum egy országra kiterjedõ
szolgáltatások jöttek és jönnek létre sok
más országban.

• Együttmûködés a hazai e-könyv-
kiadókkal. A könyvtári e-könyv-köl-
csönzés feltétele, hogy ebben partner le-
gyen a hazai kiadói szféra is. Az idei 
évben elindult közeledés megteremtette
az alapját egy ilyen kölcsönös bizalmon
épülõ együttmûködésnek, de azért ezen
még sokat kell dolgozni. Nemzetközi po-
rondon is sok feszültség van, sok esetben
a kiadók féltik a frissen létrejött e-köny-
ves piacaikat a könyvtári kölcsön-
zéstõl.23

• Nem feltétlenül szükséges, de igen-
csak elõnyös, ha a könyvtári szolgáltatá-
sok a mobil eszközökön is megjeleníthe-
tõvé válnak. Sajnos egyelõre alig néhány
hazai könyvtárnak van mobil felülete,
ahol a számítógépes monitorokhoz ké-
pest kisebb méretben is használható felü-
leten vehetik igénybe a szolgáltatásokat
(pl. Szegedi Egyetemi Könyvtár24).

Végezetül érdemes elmondani, talán
ismételni, hangsúlyozni, hogy miért is
fontos, hogy a könyvtárak szerepet vál-
laljanak az e-könyvek megõrzésében,
szolgáltatásában. Ez mind a könyvtárak,
mind a kiadók, de – természetesen – el-
sõsorban az olvasók számára is fontos.
Fontos a könyvtárosok hozzáértõ segítsé-
ge azok számára, akik most ismerkednek
ezekkel az eszközökkel, tanulják ezt az új
technikát. Fontos, hogy az egyre na-
gyobb számban megjelenõ e-könyvek ne
csak a jelenben maradjanak meg, hanem
a könyvtárak jóvoltából a fontos kulturá-
lis, tudományos, ismeretterjesztõ tartal-
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maik 5–10 év múlva is olvashatók legye-
nek. Fontos, hogy azok, akiknek nincse-
nek meg a kellõ anyagi forrásaik az 
e-könyvek beszerzésére, esetleg azok al-
kalmi olvasása (pl. egy-egy bestseller
vagy egy vizsgára szükséges tankönyv
/rész/) miatt nem szánnák rá magukat a
vásárlásra, a könyvtárak segítségével ol-
csóbban, könnyebben hozzáférjenek.

***

A fenti szerepvállaláshoz sok minden
szükséges, nem utolsósorban a könyvtá-
rak és könyvtárosok részérõl is. Ha bí-
zunk a jövõben, folytatjuk a tanulást,
megõrizhetjük és megújíthatjuk könyvtá-
rainkat, szakmánkat, jövõnket. ■
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A Kisfaludy Károly Megyei Könyvtár és
a szlovákiai Fórum Kisebbségkutató In-
tézet 2012. szeptember 25-én Gyõrben
rendezte meg a BiblioNet. Könyvtárak
közötti együttmûködés címû projekt nyi-
tókonferenciáját. A rendezvényrõl szóló
beszámoló elõtt röviden ismerkedjünk
meg azzal az uniós pályázati lehetõség-
gel, ami a program megvalósításának
pénzügyi hátterét biztosítja.

A Magyarország-Szlovákia Határon
Átnyúló Együttmûködési Program az Eu-
rópai Unió támogatásával a magyar
–szlovák határ menti térségek közös fej-
lesztését célozza. Szlogenje „Partnersé-
get építünk...”, küldetése: „[…] javítsuk a
magyar–szlovák határtérség integrációját
gazdasági, humán, környezetvédelmi és
közlekedési szempontból. Az Európai
Unió pénzügyi segítségével megkísérel-

jük elõsegíteni közös helyi és térségi, ha-
táron átnyúló kezdeményezések felszínre
kerülését.”

A magyar–szlovák határtérség sze-
replõi földrajzi elhelyezkedésüknél fogva
a 2007–2013-as idõszakban nyolcféle
programban vehettek, illetve vehetnek
részt, így a Magyarország-Szlovákia
(HU-SK) Európai Területi Együttmûkö-
dési (ETE) Programban is. A pályázati
lehetõségekrõl a program honlapján
(www.husk-cbc.eu) további hasznos in-
formációt találnak az érdeklõdõk.

A nemzetközi pályázatok megvalósí-
tásában jártas konzorciumvezetõ Fórum
Kisebbségkutató Intézet és a Kisfaludy
Károly Megyei Könyvtár közösen adta
be pályázatát az 1.7.1 Emberek közötti
(People to people) kapcsolatépítés
altémára. A 2008. október 15-én közzé-
tett program altémáira benyújtott pályá-
zatok között a víztisztítási rendszerektõl
a kerékpárutakig, a kompközlekedéstõl a
munkaerõpiaci témákig széles skálán
mozgott a pályázók programja. A pro-
jektek kiválasztásáról a programokat 
felügyelõ és azok stratégiai döntéseit
meghozó közös monitoringbizottságok
gondoskodnak, melyekben a részt vevõ
országok egyenlõ arányban képviseltetik
magukat. 

A HUSK/1101 pályázati forduló mo-
nitoringbizottsága 2012. március 29-ei
ülése döntött a támogatásokról, ami áp-
rilis 27-én vált hatályossá. A 9 nyertes
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között szerepelt a két intézmény
BiblioNet-pályázata is. További 24 pá-
lyázó várólistára került. 

A BiblioNet. Könyvtárak közötti
együttmûködés projekt megvalósítási
ideje 2012. szeptember 1. – 2013. au-
gusztus 31. Teljes költségvetése 140 466
euró, ebbõl 5-5% önrészt vállat a két in-
tézmény, valamint 14, ill. 10%-ban a
szlovák és a magyar állam is támogatja 
a pályázatot. Az Európai Regionális Fej-
lesztési Alap 116 131 eurót biztosít a
program megvalósításához.

A program stratégiai célja olyan határ
menti kulturális együttmûködés kialakí-
tása, amely hosszú távon biztosítja a két
ország kulturális szakemberei, különösen
a könyvtárosok szakmai együttmûködé-
sének feltételeit, lehetõséget teremtve
egymás kultúrájának jobb megismerésé-
re. A program Szlovákiában elsõsorban a
Dunaszerdahelyi járást, Magyarországon
pedig Gyõr-Moson-Sopron megye terü-
letét öleli fel.

A projektben megvalósuló tevékeny-
ségek 4 fõ terület köré csoportosíthatók: 
1. Könyvtárak közötti együttmûködés ke-
retében korszerû szakmai tudást elõsegí-
tõ konferenciákat, workshopokat (mû-
helymunkát) rendezünk, elsõsorban a határ
menti térség falusi könyvtárosai számára.
Közös katalógust mûködtetünk a már meg-
lévõ Kisalföldi Tudástár portálon.
2. Ötfordulós online vetélkedõt szerve-
zünk a két ország kulturális értékeirõl, a
vonatkozó térség helytörténetérõl az ér-
deklõdõk, az olvasók számára. A nyerte-
sek közös kiránduláson vesznek részt,
melynek keretében felkeresik a két régió
legfontosabb, de kevésbé ismert kulturá-
lis értékeit.
3. A dokumentumállományok kölcsönös

kihasználása érdekében a Kisfaludy Ká-
roly Megyei Könyvtár által jelenleg már
mûködtetett Kisalföldi Tudástár portálon
elérhetõ Kisaföldi Katalógust Duna men-
ti közös katalógussá fejlesztjük, amely
lelõhely-adatbázisként is fog mûködni. 
A szoftverfejlesztések lehetõvé teszik a
digitális tartalmak (a térségre vonatkozó
irodalom, bibliográfiák, levéltári doku-
mentumok, sajtó) minél szélesebb körû
megismertetését. 

4. A régió kulturális örökségét érintõ 
digitalizálási stratégia és a közös digitali-
záló mûhely kialakítása hosszú távon
biztosítani fogja a vonatkozó irodalom,
valamint a régió helyismereti, helytörté-
neti anyagának megjelentetését az inter-
neten. A pályázat keretében digitális tar-
talmakat hozunk létre, azok feltárását és
online elérhetõvé tételét elvégezzük, és
megjelentetését biztosítjuk az Europea-
nában. Többek között elérhetõ lesz az
interneten az 1928 és 1936 között megje-
lent Somorja és Vidéke társadalmi, köz-
gazdasági és szépirodalmi hetilap; az
1872 és 1875 között hetente kétszer meg-
jelenõ Szabad Polgár címû, A gyõr-
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megyei és városi ellenzék közlönye alcí-
mû lap teljes anyaga, valamint a Gyõri
Közlöny címû lap számai 1881-tõl, to-
vábbá számos egyéb kiadvány.

A BiblioNet. Könyvtárak közötti
együttmûködés címû projekt sajtótájé-
koztatóval egybekötött nyitókonferenciá-
ján a Gyõr-Moson-Sopron Megyei Intéz-
ményfenntartó Központ képviseletében
Kissné Heller Ilona köszöntötte a megje-
lenteket, majd a házigazda intézmény
igazgatója, Horváth József, A BiblioNet-
projekt helye a Kisfaludy Károly Megyei
Könyvtár szolgáltatásainak fejlesztésé-
ben és a határon átnyúló könyvtári
együttmûködésben címmel tartott elõ-
adást, melyben konkrét példákon keresz-
tül mutatta be az évekre visszanyúló ha-
tár menti könyvtári és könyvtárosi
együttmûködés formáit és lehetõségeit.
Utalt arra, hogy a megyei könyvtár sike-
resen megvalósított TIOP- és TÁMOP-
pályázatai megfelelõ alapot biztosítanak
a nemzetközi uniós pályázatban vállalt
feladatok szakmai teljesítéséhez.

A BiblioNet-projektben megvalósí-
tandó feladatokról, azok ütemezésérõl
Mennyeiné Várszegi Judit, a megyei
könyvtár osztályvezetõje, a projekt szak-
mai megvalósítója adott tájékoztatást.

Végh László, a Bibliotheca Hungarica
igazgatója, a csallóközi vonatkozású do-
kumentumok digitalizálási programjáról
számolt be. 

A Szlovákiai Magyar Digitális
Könyvtárat Tóth Károly, a Fórum Intézet
igazgatója mutatta be. A Fórum Kisebb-
ségkutató Intézet a tavalyi év folyamán
az Arcanum Adatbázis Kft.-vel közösen
175 szlovákiai magyar könyvet digitali-
zált és jelentetett meg az interneten a Ma-
gyar Nemzeti Digitális Archívum és

Filmintézettel (MaNDA) közösen. Az
1918-tól megjelent, elsõsorban kézi-
könyveket, lexikonokat, a szlovákiai ma-
gyarok szempontjából fontos tudomá-
nyos és szépirodalmi munkákat tartalma-
zó gyûjtemény a http://www.foruminst.sk
/hu/1/fooldal /0/2012-07-05/1/747
/szlovakiai_magyar_digitalis_konyvtar
oldaláról, vagy a http://www2.arcanum
.hu/2011 oldalon érhetõ el.

A továbbiakban egy-egy elõadás ke-
retében két olyan szakember számolt be
kutatásainak legújabb eredményeirõl, aki
rendszeresen együttmûködik a Fórum In-
tézettel, és kutatásaik az érintett határtér-
séggel szorosan összefüggnek. Hardi 
Tamás, az MTA KRTK Regionális Kuta-
tások Intézet Nyugat-magyarországi Tu-
dományos Osztály tudományos fõmun-
katársa A szlovák–magyar határtérség –
az összekapcsolódás útjai és nehézségei
címmel tartott elõadást. A határtérségek
összekapcsolódásának négyféle szintjét
bemutatva megtudtuk, hogy a Duna men-
te integrált határtérség. A határ menti
mozgások egyik alapja a nemzeti rend-
szerek különbsége, a másik alap a tér-
szerkezeti szükségszerûség, és ezek a
mozgások konjunkturálisan, átmenetileg
és hosszú távon érvényesülõk lehetnek.

Vörös Ferenc nyelvész, a Nyugat-ma-
gyarországi Egyetem Savaria Egyetemi
Központjának tanára, közel egy évtizedig
a nyitrai Konstantin Egyetem vendégta-
nára volt. Fõ kutatási területei a névtan és
a szociolingvisztika. Megindítója és ve-
zetõje az areális szemléletû onomatodi-
alektológiai programnak. Szlovák–ma-
gyar nyelvi érintkezések a személynevek
tükrében címû elõadásában beszámolt a
szlovákiai magyarság körében végzett
kutatásairól, kiemelve a fõbb név(élet)-
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tani sajátosságokat, amelyek alapján
szlovák–magyar viszonylatban ez a be-
szélõközösség köztes helyzetûnek minõ-
síthetõ.

Az elõadó bemutatta az ezredforduló
utáni teljes magyarországi lakónépesség
családnévállományát felölelõ 2009-es,
több mint tízmillió alapadatot tartalmazó
adatbázist, érzékeltetve azt is, hogy mifé-
le lehetõségeket rejtenek magukban a tér-
informatika által megtámogatott nyelv-
és névföldrajzi vizsgálódások.

A szakmai program után a közösen
elköltött ebéd alatt jó hangulatú beszél-
getésekre is sor került a határ menti
könyvtáros kollégák között.

Végezetül elmondhatjuk, hogy az Eu-
rópai Unió által támogatott szlovák–ma-
gyar határ menti program keretében elsõ
ízben kerül sor olyan kulturális együtt-
mûködésre, amely két könyvtár digitális
tartalmainak közzétételét, a régióban ta-
lálható könyvtárak együttmûködését és
az olvasók aktivitásának növelését céloz-
za meg. Ennek a fontosságát azért kell
hangsúlyozni, mert ezek a régiók az el-
múlt évszázadokban együvé tartoztak, és
most az uniós integráció kapcsán újra le-
hetõség nyílik a kulturális értékek közös
hasznosítására. ■
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Nagy megtiszteltetés számomra, hogy a
család gyászában osztozni kívánók ilyen
szép és némán is sokat mondó körében
vehetek búcsút Surján Miklóstól, akit 80.
életévében szólított magához a Teremtõ.
Talán sikerül könnyek nélkül szólnom
Miklós úgyszólván életre szóló munka-
helye, a Baranya Megyei Könyvtár, a mai
Csorba Gyõzõ Megyei-Városi Könyvtár,
valamint a Magyar Könyvtárosok Egye-
sülete Pécsi és Baranyai Szervezete nevé-
ben.

És a magam nevében is. Kerek fél év-
százados ismeretségünk, baráti és mun-
kakapcsolatunk, úgy érzem, feljogosít er-
re. Kivált, hogy családjaink kapcsolata
ennél is korábbi. Miklós özvegy édesany-
ja és feleségem szülei ugyanabban a ház-
ban laktak a Kinizsi (ma Juhász Gyula)
utcában, így majdani feleségem gyer-
mekként fültanúja lehetett a nála nyolc
évvel idõsebb Surján-fiú hangszeres pró-
bálkozásainak. Tudjuk, Miklósnak végül
is a saját hangja lett a hangszere. Így le-
hetett alapító tagja, majd elnöke a nem-
zetközi szinten is elismert Pécsi Kamara-
kórusnak. 

Amikor az egyetemi évek után, 1961-
ben Pécsre kerültem, Miklós már ötödik
éve dolgozott a megyei könyvtárban, mi-
után a Somogy megyei társintézmény-
ben letöltötte gyakorlóévét. Könyvtáros 
diplomáját rövidesen „magyar szakos kö-
zépiskolai tanár” képesítéssel is kiegészí-
tette, s bár szívesen vállalt intézményi, il-

Búcsúszavak Surján Miklós (1933
–2012), a Csorba Gyõzõ Megyei-Városi
Könyvtár nyugalmazott igazgatója
temetésén, 2012. október 27-én

✒✒    Boda Miklós



letve fõiskolai szintû oktatási feladato-
kat, a könyvtárhoz, melynek a kötelékébe
1956. augusztus elsején belépett, hû ma-
radt nyugdíjba vonulásáig. Sõt azon túl
is, hisz nyugdíjasként tovább dolgozott a
helyismereti osztályon. Nem véletlen,
hogy amikor már, mondjuk így, nem volt
állományban „hivatalosan”, egykori kol-
légái akkor is fenntartottak számára egy
munkaasztalt a helyismereti osztályon.
Örömmel fogadták nap mint nap a
Szabolcsiné Orosz Hajnalka által vezetett
új könyvtárban is, és szomorúan vették
tudomásul, hogy egyre fogyatkoznak
ezek a látogatások.  

Én a Tudásköz-
pont elõtt találkoztam
vele utoljára. Felné-
zett az épületcsodára,
s meglehet belema-
gyarázás, de a tekin-
tete mintha ezt mond-
ta volna: „Tán csodál-
lak, de a szívem visszahúz az Apáca utcá-
ba.” Nem csoda, hisz egy fél életet töltött
az Apáca utcára nézõ, majd a Székesfe-
hérvár utcára is kiterjedõ könyvtárépület-
ben, mely – nyugodtan mondhatjuk –
eleven tanúja a legújabb kori pécsi és
nem csupán pécsi irodalom történetének. 

Ahol az elsõ igazgató, Weöres Sándor
örökébe léphetett, ahol Csorba Gyõzõ,
Tüskés Tibor és még számtalan értékes, a
könyvet, a könyvtárat és a könyvtárossá-
got becsülõ ember lehetett a munkatársa.
S bevallom, nem volt szívem megmutat-
ni Miklósnak azokat a „retro”-fotókat,
melyeket nem sokkal azelõtt készítettem
az elhagyott és egyre szomorúbb látványt
nyújtó épületegyüttesrõl, melynek két
„eleme” rangos mûemlék a XVIII. szá-
zad végérõl. 

Szeretett halottunk szakmai életútja
mondhatni nyitott könyv. A Ki kicsoda
Baranya könyvtáraiban címû fontos ki-
adványban, melynek õ volt a kezdemé-
nyezõje és összeállítója, mintegy félezer
könyvtáros-címszó betûrendjében az õ
neve is szerepel, életútjának és munkás-
ságának tömör ismertetésével. A Pécs Le-
xikonban is olvasható egy Surján Miklós-
szócikk Horváth Eszter tollából. Eszter
és az ugyancsak helytörténész Kerekes
Imre voltak Miklós legmeghatározóbb
munkatársai a megyei könyvtárban,
amint korábban Huber Kálmánné, Vali,

aki sajnos már nincs
az élõk sorában. Mik-
lós könyvtári pálya-
futásáról most csak
annyit, hogy miután
1978-ban Román
Lászlóné vette át a
könyvtár vezetését,
igazgatóhelyettesként

neki is jelentõs része volt a könyvtár bõ-
vítésében és szakmai megújításában. 
Tevékenységét több kitüntetéssel is elis-
merték, nem utolsó sorban a könyvtáro-
sok legfõbb szakmai elismerésének szá-
mító Szabó Ervin-emlékéremmel, a mai
Szinnyei József-díj elõdjével, 1987-ben. 

Erre az idõszakra esett két cikluson át
tartó elnöksége a könyvtáros-egyesület
területi szervezetében. Az egyesületet ak-
kor sem hagyta cserben, amikor 1991-
ben (Román Lászlóné utódjaként és
Kalányos Katalin elõdjeként) õ lett a me-
gyei könyvtár igazgatója. Én pedig a he-
lyettese lehettem ebben az l994-ig tartó,
viszonylag rövid, de számomra rendkívül
emlékezetes idõszakban. Együtt munkál-
kodtunk azon, hogy, amennyire lehet, or-
vosoljuk az épületegyüttes leginkább az

Könyvtári Levelezõ/ lap • 2012. november16



olvasószolgálatot érintõ hiányosságát.
Hogy mást ne mondjak, a könyvtár olva-
sószolgálati bejáratát a Székesfehérvár
utcából „áthelyeztük” az Apáca utcába,
hogy lehetõség legyen a könyvtárba lépõ
olvasók jobb kiszolgálására.

A könyvtárigazgatás gondját letéve
Miklós újra „fõhivatású” helytörténész
könyvtáros lehetett a helyismereti osztá-
lyon, melynek a mûködése, mûködõké-
pessége mindig is a szívügye volt. Erre a
tulajdonképpen 2011-ig tartó idõszakra
esik Surján Miklós két helytörténeti-
helyismereti, nyugodtan mondhatjuk,
alapmûvének a megjelenése. Elõbb,
1992-ben, a Baranya megyei sajtó fél év-
századára visszatekintõ sajtóbibliográfia
látott napvilágot a könyvtár és a
Pannonia Könyvek kiadásában, majd
2008-ban (Kerekes Imre, Tengely Ad-
rienn és Laky Judit közremûködésével) a
több mint félezer oldalas Pécs-bibliográ-
fia, melynek közreadása a Pécs Története
Alapítvány érdeme. Részt vett A könyv-
és könyvtárkultúra ezer éve Baranyában
címû tanulmánykötet szerkesztésében is,
mely 2000-ben látott napvilágot az akkor
már Csorba Gyõzõ nevét viselõ megyei
könyvtár kiadásában és a Pannónia
Könyvek gondozásában. Eközben mások
munkásságára is odafigyelt Miklós. Jó
lehetõséget adott erre majdnem két évti-
zeden át tartó elnöki feladatköre a Szirtes
Gábor által igazgatott Pro Pannonia Ki-
adói Alapítvány kuratóriumában. 

Mindezeket figyelembe véve 2009
novemberében javasoltam, Surján Mik-
lós, a pécsi születésû és szülõvárosához
mindvégig hûséges helytörténész könyv-
táros Tüke-díjjal való kitüntetését. Indok-
lásomat a következõ sorokkal zártam:
„Surján Miklós, úgy vélem, a méltók közt

is méltó a kitüntetésre. »Tükesége« vitat-
hatatlan, de ennél is többet nyom a lat-
ban, hogy tudományos igényû helytörté-
neti munkásságával és publikációival
hozzásegít bennünket ahhoz, hogy többet
tudjunk a helyrõl, ahová (tükék és nem-
tükék) élni rendeltettünk.”

Búcsúzom tõled, kedves Miklós, egy-
kori munkahelyed, a rád hálás szívvel
emlékezõ könyvtárosok és könyvtáros-
egyesületünk nevében. Isten nyugosztal-
jon. Nem felejtünk. ■
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Legyen ünnep!

Adventi est 
az Országos Idegennyelvû

Könyvtárban

Az Országos Idegennyelvû Könyvtár
és a „Hogy az idegen nyelv ne legyen

idegen” Alapítvány szeretettel
meghívja Önt a 

2012. december 14-én, pénteken 
tartandó ünnepi estjére.

Program:
16–17 óráig: Az Olvasni jó – Nevetni

jó – Fotózni jó címû fotópályázat
eredményhirdetése, díjátadó, illetve
a nyertes képekbõl összeállított 
kiállítás megnyitója.
17–18 óráig: Senki többet?

Jótékonysági árverés az OIK javára 
a könyvtár részére felajánlott
mûalkotásokból
18.30–19 óráig: Az Év Olvasója

cím ünnepélyes átadása
19 óra: MS3 Karácsonyi koncert –
Mester Sándor gitármûvész estje

Helyszín: 
Országos Idegennyelvû Könyvtár, 
1056 Budapest, Molnár utca 11.
Részletes program: www.oik.hu



Október elsõ hetében Pest megyében is
lezajlott a Könyvtárak az aktív idõsödé-
sért – Õszi könyvtári napok rendezvény-
sorozat. Az aktív idõsödés, a szépkorú ol-
vasók támogatása mindannyiunk szív-
ügye. A gyermekek mellett, úgy hiszem,
õk az a réteg, amelyik miatt leginkább ér-
demes dolgoznunk nekünk, könyvtáro-
soknak, hiszen az õ életük tartalmasabbá
tételében fontos szerepet tölthet be a
könyvtár. 

Szerencsére ez Pest megyében sincs
másként. A megye összes könyvtárában
kedvezményesen iratkozhatnak be, s
mindenütt igyekeznek programokat szer-
vezni nekik, tartalmasabbá téve nyugdí-
jas éveiket. Életüket nap mint nap érintõ
témákkal foglalkozó kiadványokkal,
hangoskönyvekkel, öregbetûs könyvek-
kel várja sok könyvtár az idõsödõ, nyug-
díjas olvasókat. 

Idén ugyan a megyénkben az elmúlt
évinél kevesebb könyvtár vett részt az or-
szágos könyvtári napok programsoroza-
tában, mégis közel azonos számú prog-
ram zajlott.

A programokon 5491-en vettek részt
szerte a megyében, ennek csaknem egy-
harmada 50 év feletti – sikerült tehát
megszólítani az idõsödõket, idõseket, si-
került az õ igényüknek megfelelõen ala-

kítani a programokat, bevonzani õket a
könyvtárba. 

A Nemzeti Kulturális Alap (NKA)
pályázatán elnyert pénzbõl végül – az
elõzetesen tervezett öt helyett – hat elõ-
adót tudtunk a kisebb-nagyobb könyvtá-
rakba meghívni.

Idõskorban is aktívan – találkozzunk
a könyvtárban! Így szólt a szlogen, és ez
volt a mi célunk is – minél több emberrel
találkozni a könyvtárban, minél színe-
sebb palettáját nyújtani a programoknak.
A témák elég széles skálán mozogtak, a
pszichológiai és neurológiai megközelí-
téstõl a mozgás fontosságán és az idõsek
védelmén át a zenéig, író-olvasó találko-
zókig, könyvbemutatókig és játékig. Az
érdeklõdés nagy volt, a programok na-
gyon sikeresek voltak, még a legkisebb
településeken is szinte mindig 20–30 fö-
lött volt a résztvevõk száma, s volt ahol a
130 fõt is elérte. Bagdy Emõke elõadását
a produktív öregedésrõl nagy érdeklõdés
övezte.

Természetesen az NKA által támoga-
tott elõadások mellett nagyon sok saját
szervezésû program is helyet kapott a
könyvtárakban.

A legsûrûbb napnak egyértelmûen a
keddet nevezhetjük, ekkor 27 program
zajlott a megyében, összesen 15 helyszí-
nen, de a legtöbb könyvtár igyekezett a
hét minden napjára rendezvényt szervez-
ni, több korcsoportot is megszólítva. Az
egyik legnépszerûbb programfajta az író-
olvasó találkozó és az ezzel egybekötött
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Országos könyvtári napok Pest megyében

✒✒    Lakatos Dorottya

Év Település Elõadás
2011 31 164 
2012 27 157 



könyvbemutató volt. Budakeszin Albert
Zsuzsát és Tornai Józsefet látták vendé-
gül az összefogás hetében, Cegléden
Gaál Zsuzsát és Telegdi Ágnest fogadták,
Nagykõrösre pedig Vidra Gabriella láto-
gatott el, hogy könyvérõl beszélhessen az
olvasókkal. Czigány György zenés múlt-
idézõ elõadása Nagykátán nagy sikert
aratott a közönség körében.

Sok helyszínen tartottak valamilyen,
az internettel összefüggõ oktatást vagy
bemutatót. Cegléden a világháló veszé-
lyeirõl szólt az elõadás, Gyömrõn, Nagy-
kõrösön és Maglódon az internet haszná-
latával ismerkedtek, Csévharaszton pedig
a skype használata volt a fõ téma, mint
modern kapocs az egymástól távol élõ
generációk között. Gödöllõn több alka-
lom is kínálkozott az idõsek számára
hogy szélesebb körben ismerkedhesse-
nek az internet sokrétû felhasználásával. 

A játék olyan tevékenység, ami nem-
csak hogy felpezsdít és leköt, de össze-
kapcsolja a különbözõ generációkat, s
szintén több helyszínen jelent meg az
összefogás hete alatt. Törökbálinton
kvízjáték várta a látogatókat, Gyömrõn
és Pócsmegyeren pedig klasszikus táblás
játékokkal múlathatták az idõt. 

Fontos szerepet kapott a mozgás, az
egészség megõrzése is. Monspart Sarolta
Príma-díjas tájfutó világbajnok öt könyv-
tárban (Törökbálint, Nagykõrös, Abony,
Cegléd és Szigethalom) tartott elõadást
az idõskori mozgás fontosságáról. Elõ-
adásai közvetlen hangulatúak és nagyon
sikeresek voltak, több könyvtár is vissza-
várja õt.

Erdõkertesen idõseknek szóló egész-
ségügyi tornával, jógával és vércukor-,
valamint vérnyomásméréssel készültek a
könyvtáros kollégák az olvasók fogadá-
sára, de szó esett a mozgásról, mozgás-
formákról Gyömrõn, Maglódon és
Monoron is. 

Fontos téma volt még a bûnmegelõ-
zés és az áldozattá válás idõs korban, hi-
szen ebbõl a szempontból az idõsek van-
nak a leginkább veszélyben. Molnár Be-
áta, a Zsigmond Király Fõiskola és az
Eötvös Loránd Tudományegyetem elõ-
adója, interaktív, hasznos és jó hangulatú
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Telegdi Ágnessel találkozhattak a gyerekek Cegléden

A Nagyinet rendezvény nagy sikerrel zajlott 
Gödöllõn

Monspart Sarolta Nagykõrösön is megmozgatta a
közönséget, ahogy tette ezt minden helyszínen



elõadásokat tartott Vácott, Gödön és Gö-
döllõn is, ahova nem csak idõsek, de
azok hozzátartozói is eljöttek.

A bûnmegelõzés volt a témája két
másik könyvtár rendezvényének is:
Abonyban a rendõrség hathatós közre-
mûködésével zajlott a tájékoztatás, Ceg-
léden pedig a Sagaku Sportklub nagy-
mestere mutatott be hasznos fogásokat,
ezúttal az ifjabb korosztálynak.

Voltak, akiket az idõskor, az idõsödés
pszichológiai megközelítése érdekelt
jobban, õket Belsõ Nóra várta Érden és
Budakeszin is. Beszélgetõs foglalkozás-
ba olvadó elõadása sok értékes informá-
cióval szolgált a megjelenteknek. 

A fõbb kategóriákba nehezen beso-
rolható, mégis sok érdekes és fontos in-
formációval szolgáló elõadással készült

Czeizel Endre genetikus, aki az idõskor
genetikai hatásairól, az idõseket érintõ
idegi elváltozásokról, betegségekrõl be-
szélt Pomázon és Monoron. 

És voltak rendezvények, amiknek
egyszerûen „csak” annyi volt a céljuk,
hogy bemutassák a könyvtárakat. Szadán
a könyvtári szolgáltatások kifejezetten az
idõsek számára is hasznos és élvezetes
rétegét ismertették, Felsõpakonyban a
nyugdíjas klub tagjainak mutatták be a
könyvtárat mint jövõbeni lehetséges
programhelyszínt. Abonyban pedig a ge-
nerációk közötti kapcsolat erõsítéseként
az unokák mutathatták be nagyszüleik-
nek a könyvtárat és azt, hogy mit is sze-
retnek benne annyira. 

A legtöbb könyvtárban népszerû
program volt a Könyves vasárnap; majd-
nem mindenhol ingyenes beiratkozással,
a digitális dokumentumok kedvezményes
kölcsönzésével, a megbocsátás napjával
– vagy hetével – köszönték meg az olva-
sóknak a rendszeres látogatásukat. Pest
megye 9 településen összesen 23 prog-
ram zajlott ezen a napon. 

A tapasztalatok is azt mutatják, hogy
az idõsödõ és az idõs korosztálynak ma-
ximálisan helye van a könyvtárban. Je-
lenlétük inspiráló erõként hathat minden-
ki számára, hiszen aktív, alkotni, szóra-
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Molnár Beáta jó hangulatú, interaktív elõadást tartott
az idõskori áldozattá válásról Gödön

Belsõ Nóra pszichológus Budakeszin 

Czeizel Endre pomázi elõadására 



kozni, ismerkedni vágyó emberek, akik
ráadásképpen olyan tapasztalattal, élõ
emlékezettel rendelkeznek, amit nekünk,
könyvtárosoknak ugyanúgy fontos meg-
õrizni és segíteni továbbadni, ahogy azt a
nyomtatott emlékezetünkkel, a könyvek-
kel tesszük. 

Hat év az összefogás jegyében

A könyvtárba mentem, gyere utánam!
Ezzel a felkiáltással szervezõdött 2006-
ban – a korábbi évekkel ellentétben im-
már programbizottság koordinálásával és
az NKA támogatásával – a Könyvtárak
összefogása a társadalomért országos
rendezvénysorozata. Ebben az évben
Pest megye „még csak” egy programmal
vett részt, egy nyolc könyvtáron átívelõ, a
könyvtárak és az õket befogadó városok
honlapjainak megismertetésére irányuló
internetes vetélkedõvel. Ez volt a
Netbarangolások Pest megyében, melyen
33 csapat, összesen 66 gyerek vett részt. 

Így kezdtük, a következõ években pe-
dig változó látogatószámmal ugyan, de
minden esetben nagy sikerrel zajlottak a
rendezvények. 

A 2011. év nehéz év volt a Pest Me-
gyei Könyvtár és így a megye többi
könyvtára számára is, talán soha ennyire
nem volt találó és megszívlelendõ a ren-
dezvény szlogenje: Beszéljünk egymás-
sal, tanuljunk egymástól! A nehéz körül-
mények ellenére 31 településen 164 ren-
dezvény zajlott megyeszerte. 

Rövid áttekintésünkbõl látható hogy
az õszi könyvtári napoknak immár ha-
gyománya van Pest megye könyvtárai-
ban. Sok könyvtár – Budakeszi, Cegléd,
Érd, Gödöllõ, Vác és természetesen
Szentendre – a kezdetektõl részt vett a
rendezvénysorozatban, mások pedig –
Abony, Erdõkertes, Monor, Nagykáta,
Törökbálint, Veresegyház – 2007-ben
csatlakoztak, és azóta minden évben aktí-
van részt is vesznek az összefogásban. 
A könyvtárak aktivitására a jövõben is
számítunk, és izgalommal várjuk a 2013.
évi összefogás témáját! ■
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Év Rendezvény Részt vevõ települések Programok Látogatók 
2007 Nagy olvashow 29 144 7106 
2008 Országos tini könyvtári napok 33 80 3568 
2009 Országos nagyi könyvtári napok 25 120 4459 
2010 Országos családi könyvtári napok 34 147 2475 

A fotókállítás megtekinthetõ
2012. december 22-ig
Országos Széchényi Könyvtár



Úgy terveztük – rendhagyó módon, a
szokásos hét nap helyett – a két hétfõi
nap közé fogjuk a programsorozatunkat.
Azt gondoltuk: bajokról, problémákról,
gondokról nem beszélünk, inkább azt
szerettük volna elérni, hogy a pozitív
életérzés, az öröm hassa át a hozzánk lá-
togatókat. Az akartuk, hogy nyomot
hagyjunk. Azt akartuk, hogy „csoda” tör-
ténjen a könyvtár falai között, s ez is tör-
tént, hol nagyobb, hol kisebb ugyan, de a
csoda mindig ott volt – csak néha jobban
oda kellett figyelni, észre kellett venni. 
A visszajelzések jók voltak, sokan vettek
részt a programjainkon, s akik jelen vol-
tak, mindannyian élvezték is õket. 
A résztvevõk mintegy 30-40%- a nem
könyvtári tag volt, s ennek különösen
örültünk, hiszen valószínûleg megszólít-
va érezték magukat, újra (vagy újonnan)
behívtuk õket a könyvtárunkba. Jól mû-
ködött a könyvtári adatbázisunk is, ami
nagy kincs a kezünkben, hiszen érdeklõ-
dési körüknek megfelelõen tudtuk e-
mailben elküldeni meghívásunkat az ol-
vasóinknak.

Október elsején, a nyitó elõadásun-
kon (az NKA támogatásával) Bagdy
Emõkét láttuk vendégül, aki Korkontroll:
a produktív öregedés mûvészete címmel
tartott egy másfél órás elõadást, de az idõ
múlását nem vettük észre, hiszen az elõ-
adó mélyenszántó gondolatait derûvel fû-
szerezte, így a közönségünk áhítattal
hallgatta – s természetesen a vastaps sem
maradt el az értõ közönség részérõl. Erõt,
energiát, pozitív életszemléletet kaptunk.
Megtanultuk, hogy lehet másképp is.

Aktívan, nem feladva, megtervezve a
következõ tíz évet, meg az azt követõket.
Szóval mindig legyen tízéves tervünk, s
majd meglátjuk, ha visszanézzük: jó sok
mindent meg is valósítottunk belõle.
Csak akarni, tervezni kell. Bizalom és bá-
torítás, errõl se feledkezzünk el – hangsú-
lyozta többek között Bagdy Emõke.

Egész hétre kaptunk útravalót, és jó
volt hallani, látni, hogy ezek a gondola-
tok sorra, nap mint nap elõbukkantak a
többi elõadáson is. 

Kedden egy olvasótárs klubot indítot-
tunk útjára, Könyv és Tea címmel – még
egy belsõ használatú, helyben megvalósí-
tott teakínáló dobozt is készítettünk erre
az alkalomra. 

A csoport vezetõje civil segítõ könyv-
táros kollégánk, Bán Éva – aki szabad
idejét, energiáját áldozza fel a könyvtá-
runkért, és közben maga is nagyon jól ér-
zi magát. Szeretettel és szívbõl dolgozik
a könyvtárért, s ez, azt hiszem, nagy
kincs. A klub tagjai az olvasmányélmé-
nyeiket osztják meg egymással, egymás-
tól ajánlásokat és jó beszélgetéseket vár-
nak. Az elsõ alkalom máris nagyszerû
megnyilatkozásokat hozott.
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És mi minden történt a Pest Megyei Könyvtárban, Szentendrén?

✒✒    Nincsevics Klára

Bagdy Emõke



Szerdán – kicsit szokatlan módon
ugyan – északi sétabotok (vagyis a
Nordic Walking segédeszközei) kerültek
a könyvtár falai közé. Szerettük volna, ha
mind többen ismerik meg ezt a könnyû
mozgásra csábító sporteszközt, mellyel
szinte „szárnyakat” kap az ember, s tes-
tet, szívet melengetõ jó érzéssel járhatja
vele az erdõt, vagy akár a Duna-partot. 

A Nordic Walkingot Bozsik Anna sífutó
olimpikon mutatta be, beszélt a mozgás
fontosságáról, s meggyõzött bennünket,
hogy hetente legalább háromszor 180-as
pulzusszámmal aktivizáljuk magunkat.
Aztán tornára szólított bennünket, a
könyvtár elõtt is – a sílécünket ugyan
nem keresték, de azt azért megkérdezték:
ugyan, mit méricskélünk? –, meg egy ki-
csit odébb is. Nem is kis létszámú, lelkes
csapatunk azon nyomban hajlongott egy
sort a botokkal, majd a „sétafikálásba” is
belekóstolt. A lelkesedés nem hagyott
alább, utóélete is lett ennek a program-
nak, kérésre rögtön a következõ héten
igazi nordicos tanulásba is fogunk. 

A programhét közepén, csütörtökön,
a jobb agyféltekénk mûködésébe, ennek
rejtelmeibe vezetett be bennünket – nem
is „középiskolás fokon” – Orgoványi
Anikó, aki maga is fest, verseket ír, s még
a Zöld Szív is az õ jobb agyféltekéjébõl
„pattant” ki (találkozván a ballal). 

A jobb agyféltekénk felelõs az érzel-
meinkért, a kreativitásunkért, a belsõ lá-
tásunkért. Aktivizálása esetén megválto-
zik még az élethez való hozzáállásunk is,
a szeretet, a boldogság uralkodik el raj-
tunk. Anikó azt állította, hogy háromnapi
rajzolgatás után a közöttünk legbalkeze-
sebb is le tudja majd rajzolni az élethû
önarcképét. Természetesen ennek kipró-
bálására most nem volt idõnk, talán majd
egy másik alkalommal. Nem kizárt, hogy
itt is szervezõdik már közben egy kurzus,
egy klub – de hiszen ez volt a célunk, az
50+-os (ahogy mostanában finoman
mondják, és akik közé jómagam is tar-
tozom) korosztálynak felvillantani egy
közösségi helyet (könyvtár), egy tevé-
kenységet, mely áthangolhatja életüket,
és segítségével egy kicsit talán más
szemmel nézik a világot. 

Aztán jött a péntek, a játék napja.
Gyönyörûségesebbnél gyönyörûsége-
sebb társasjátékokkal várta a játszani vá-
gyókat Bese Károly, aki a Társasjáték
Klub, avagy a Felnõttmegõrzõ vezetõje. 

Szombaton a Google+ szolgáltatás ér-
dekességeire hívta fel a figyelmet kollé-
ganõnk, Debreczeniné Hajas Ildikó.
Kitartóak is voltak, akik eljöttek, kihasz-
nálták a négyórás idõtartamot, hogy
okuljanak, hasznosítsák a frissen szerzett
tudásukat.
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Nordic Walking

Orgoványi Anikó



Ha vasárnap van, még ha könyves va-
sárnap is, úgy gondoltuk, tegyünk bele
egy kis „színt”, legyen ez egy kicsit a
retró jegyében zajló esemény, egy igazi,
kellemes vasárnap délutáni történés. Ne
délelõtti gyors ügyintézés legyen, hanem
egy ráérõs, elidõzõs, igazi vasárnap dél-
után. Miután volt egy kis szívességi tarto-
zásunk az olvasóink illetve a város lakói
felé (egy évvel ezelõtt – Mi lesz veled,
szentendrei PMK? – megmutatták a szo-
lidaritásukat), ezért úgy döntöttünk, hogy
most mi következünk: saját készítésû sü-
teményeinkkel vártuk õket – õk pedig
jöttek. Természetesen nem akartuk, hogy
csak a „kilók növelésében” segítsük az
olvasóinkat, ezért a fülnek, lábnak, szív-
nek is szerveztünk meglepetést. Zám Má-
ria a táncterápiáról beszélt, és adott egy
kis ízelítõt is – a szó szoros és átvitt értel-
mében is: volt itt mindenkinek egy szem
szõlõ is, majd relaxáció közben egy kis
pohárka bor is került a mit sem sejtõ
résztvevõ kezébe. Volt tánc is, de termé-
szetesen nem üveges. Közben pedig a
másik teremben Négyessy Katalin gor-
donkamûvész kápráztatta, andalította el a
jelenlévõket. S bizony hallgatták is volna
napestig, ha nem szólította volna el egy
elõadás próbája a mûvésznõt. 

S amire számítottunk: visszatértek a
már nem és jöttek a még nem beiratko-
zott olvasók is – szép számmal. Jó volt
ezt megtapasztalni, no meg hallani a vé-
leményeket: Hm, hangoskönyv? Valóban
nem hallgattunk mi még ilyet otthon
sem, a kocsiban sem, az utcán sem, vára-
kozván sem – de most a könyvtár azt ta-
nácsolja nekünk, hallgassunk bele, vi-
gyük haza. Megpróbáljuk, hisz annyi
mindent adott a héten nekünk, ez most
vajon miért is ne „jönne be”? 

S volt, aki nem sejtette, hogy a vasár-
nap kikölcsönzött hangoskönyv (nocsak,
Schäffer Erzsi) egyszercsak élõben is
„belopózik” a könyvtár falai közé. S bi-
zony így történt, másnap megjött
Schäffer Erzsi a szõlõbõl, és csak mesélt,
mesélt, lélektõl lélekig. A levegõ sem
mozdult, csak varázsolódott mindenki,
egy tiszta, meleghangú ember meglátta a
szépet, a jót, az emberségeset, példát mu-
tatatott fel, hogyan lehet másként, ember-
ségesebben élni. Gyönyörû, egyszerû,
emberséges történeteket hallottunk, a
szeretet hangját.

Jó volt kizökkenni a mindennapok-
ból, kicsit más szemüvegen keresztül lát-
ni, elaraszolni az élet nehézségei mellett,
nézni a lelkesedõ kollégákat, az érdeklõ-
dõ – és az egyre csak érkezõ – látogató-
inkat, s hinni, különösen a hét folyamán
nap mint nap visszatérõ látogatóinknak,
hogy másként is lehet: aktívan, lélekeme-
lõen. Megvalósulni láttuk a hét elején
még csak jelmondatként elhangzó mon-
dat – Idõskorban is aktívan – találkoz-
zunk a könyvtárban! – igazi tartalmát. Mi
elõkészítettük az utat. 

Köszönjük mi is, az élvezet kölcsönös
volt! ■
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Könyves vasárnap
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Az oldalt írta: Petrozsényi Eszter

Versek közelrõl        ///       Kamasz panasz – új sorozat a tatai könyvtárban

Tatán, a Móricz Zsigmond Városi Könyvtárban ismét találkozhattunk a neves
mûvészekkel, a Balla Zsófia és Báthori Csaba író-költõ házaspárral, az Egy
csészényi hang címû sorozat november 13-ai elõadásán. 

Ezúttal délután három órakor kezdõdött a rendezvény, a diákságra
való tekintettel, s meg is töltötték a nézõteret a fiatalok. A mûsor elején
a Menner Bernát Zeneiskola növendékeinek muzsikája hangolta rá a
megjelenteket a várható költõi élményre. Az õ bevezetõ zenélésük
után három vers került sorra, három olyan költõ mûve, akik között
semmi kapocs nincs – látszólag –, ám ezúttal is kiderült a mû-
vek behatóbb vizsgálata, elemzése során, hogy léteznek olyan
rejtett kötõdések, áthallások, lelki hasonlóságok, melyeket
felületes szemlélõ észre sem vehet. Így feltárva, megvilá-
gítva azonban, ahogyan ezen a délutánon történt, min-
denki számára világossá váltak ezek a rejtett erõvona-
lak. Tompa Mihály, Dsida Jenõ és Ted Hughes egy-
egy költeménye szólalt meg a két mûvész tolmácso-
lásában és váltak egymást kiegészítõ, fontos em-
beri életérzéseket ábrázoló testvérmûvekké. 

Nemcsak a fiatalok számára volt élvezetes
a délután, hanem a szép számmal megjelent
felnõtt hallgatóknak is új, eddig nem ismert
értékeket és költõi finomságokat mutat-
tak fel az elõadók. A sorozat következõ
mûsora december 12-én lesz, amikor
Tóth Zsókát köszönthetjük az irodal-
mi kávéház sorozatban. ■

Ezt az elõ-
adást nem

lehet leírni:
meg kell hall-

gatni! – merült
fel bennem a gon-

dolat Zacher Gábor,
a médiából már jól is-

mert toxikológus elõ-
adása után. Lefegyverzõ

õszinteség, korrekt kemény-
ség és mindenekfelett friss

humor. 
2012. október 13-án, szom-

baton délelõtt indult könyvtárunk
új sorozata, mely a nehéz éveket élõ-

ket, a kamaszokat célozta meg. Az õ
gondjaikkal foglakozik, s lehetõség sze-

rint megpróbál segíteni nekik és szüleik-
nek a sok profi elõadó. Elsõsorban pszicho-

lógusokat hívtunk meg, de szót kapnak a so-
rozatban képzett pedagógusok is. Az elsõ elõ-

adásra megtelt a mûvelõdési ház színházterme, s
ami még ennél is fontosabb: a nézõk háromnegye-

de az érintett korosztályból került ki. Végig feszült
figyelemmel kísérték az elõadást, s a fel-felhangzó he-

lyeslõ szófoszlányok igazolták az elõadót: valóban hús-
ba vágó dolgokat feszeget. A délelõtt folyamán elhang-

zott, hogy mi az a néhány alapvetõ dolog, amit kötelezõ
volna betartani. Ezek: 1. a családon belül az állandó érték-

rend kijelölése, 2. a szabályok, melyeket maguk a szülõk is
kénytelenek legyenek betartani, 3. tanuljon meg nemet mondani

a fiatal, s csak azok véleményére adjon, akiket maga is értékmérõ-
nek tekint, s a 4. pont talán a legfontosabb: a családon belüli kom-

munikáció súlya és állandósága. Problémás helyzetben hatástalan a
fenyegetés, ha a felnõtt maga nem ad megfelelõ szociális mintát. 

A kommunikáció hiánya a kamasz végzetes bezárkózásához vezethet. Az
álkérdések csak rontanak a helyzeten, ha nincs mögöttük igazi érdeklõdés,

és ha a fiatalra szánt idõ csak napi néhány percben mérhetõ. Néhány elutasí-
tás – mint például: „most nem érek rá”, vagy: „nem látod, hogy dolgozom” –

elég ahhoz, hogy elhúzódjon, s adott esetben ne is próbálkozzon többször a fia-
tal. Bezárkózik, és már sokkal nehezebben nyitható meg ismét, mint annak elõtte.

Igazán fontos, hogy a szülõk példaképként szerepeljenek a gyerek szemében. Akkor
válnak hitelessé a figyelmeztetések, ha látja, hogy a felnõttek is azonos normák betar-

tása szerint élnek, így õ is elfogadja, követi azokat.
Nem könnyû feladat serdülõket nevelni, de talán egy kis segítséget mi is tudunk nyúj-

tani ezzel a sorozatunkkal a nehézségekkel küszködõ fiataloknak és szüleiknek. 
Programunk a TÁMOP-3.2.13-12 jelû pályázat támogatásával valósult meg. ■



Hatvan évvel ezelõtt, 1952. október 
26-án nyílt meg Miskolcon a megyei
könyvtár a volt Kereskedelmi és Iparka-
mara épületében, a mai MTA-székház-
ban. Az évforduló alkalmából október
15-én szakmai konferenciát rendeztek a
könyvtárban, itt mutatták be az intéz-
mény történetét feldolgozó új kötetet, va-
lamint az erre az alkalomra készült kiál-
lítást, és emléktáblát avattak az eredeti,
Szabadság téri épület földszintjén. 

A II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyv-
tár fennállásának hatvanadik évfordulója
alkalmából rendezett szakmai tanácsko-
zás apropóját a múlt adta, de az elõadá-
sok leginkább a jövõrõl szóltak, hiszen
nagy változások elõtt áll a hazai könyv-
tárügy, az új törvényi szabályozásnak, a
fenntartóváltozásnak megfelelõen 2013. 

január 1-jétõl új korszak kezdõdik a me-
gyei könyvtárak életében. Ezért a miskol-
ci tanácskozás meghívott elõadói is elsõ-
sorban az átalakulásról, a várható válto-
zásokról beszéltek. Ramháb Mária, a
kecskeméti Katona József Könyvtár igaz-
gatója, a Könyvtárellátási Szolgáltató
Rendszer megújulási törekvéseit mutatta
be, Rónai Iván, az Emberi Erõforrások
Minisztériuma Közgyûjteményi Fõosztá-
lyának vezetõhelyettese pedig A megyei
könyvtárak mûködése 2013. január 1-jé-
tõl – a törvénymódosítás tükrében cím-
mel tartott elõadást.

Erre az alkalomra jelent meg – a
Nemzeti Kulturális Alap támogatásával –
a Venyigéné Makrányi Margit és Prókai
Margit által szerkesztett, 60 év a Megyei
Könyvtár életébõl címû kötet, mûfaji
megjelölése szerint könyvtártörténeti
kolligátum. A sok-sok színes képpel, do-
kumentummásolatokkal illusztrált kiad-
ványt Prókai Margit, a II. Rákóczi Ferenc
Megyei Könyvtár igazgatója mutatta be a
születésnapi tanácskozás résztvevõinek. 

A 60 év a Megyei Könyvtár életébõl
címû kötet már szerepelt azon a kiállítá-
son is – az intézmény saját kiadványai
között –, amely szintén erre az alkalomra
készült. A tizenkét vitrinben a könyvtár
történetének emlékei mellett helyet kap-
tak az egyes részlegek munkáját bemuta-
tó fotók, emléktárgyak, különleges kiad-
ványok is. 

Az utóbbi években – az õszi országos
könyvtári napok rendezvényeihez csatla-
kozva – a II. Rákóczi Ferenc Megyei
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Konferencia, könyv, könyvtár, kiállítás a II. Rákóczi Ferenc Megyei
Könyvtár fennállásának 60. évfordulóján

✒✒    Filip Gabriella

Fotók: Petrigán György



Könyvtár egy-egy októberi napon szak-
mai kirándulásra hívta a megyében dol-
gozó kollégákat. Az idei, hetedik találko-
zó Miskolcon, a megyei könyvtár szüle-
tésnapi ünnepségén volt. Ekkor köszön-
tötték a nyugdíjba vonuló kollégákat, és
azokat, akik 35-40 éve szolgálják telepü-
lésükön az olvasókat. Elismerõ oklevelet
kapott több évtizedes szakmai munkájá-
ért: Bukta Imréné (Egressy Béni Városi
Könyvtár, Kazincbarcika); Fûrész Ist-
vánné (Városi Könyvtár, Mezõkeresztes);
Mitróné Kádár Éva (Községi és Iskolai
Könyvtár, Krasznokvajda); Czinke Ilona
(Ózdi Mûvelõdési Intézmények Városi
Könyvtár); Siposné Bodnár Mária (Váro-
si Kulturális Központ és Könyvtár, Sze-
rencs); Tapa András (A Mûvelõdés Háza
és Könyvtára, Sárospatak); Burkusné
Széphalmi Imola (Petõfi Sándor Mûvelõ-
dési Ház és Könyvtár, Abaújszántó);
Radeczki Zsuzsa (Városi Könyvtár és In-
formációs Központ, Miskolc). Nyugdíjba
vonult kollégák: Cifrák Jánosné (Mûve-
lõdési Központ, Könyvtár és Szek-
rényessy Árpád Múzeum, Edelény); 
Gulyás Jánosné (Városi Mûvelõdési
Központ és Könyvtár, Encs); Kecsmárné
Csipi Gizella (Derkovits Kulturális Köz-
pont Hamvas Béla Városi Könyvtár,
Tiszaújváros); Mácsay Istvánné (II. Rá-
kóczi Ferenc Megyei Könyvtár, Mis-
kolc). ■
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Braille-(zene)kultúra 
a XXI. században, avagy 
a pontírású kotta jövõje 

2010 októberében a fehér bot napja alkal-
mából 300 braille-kottát ajándékozott a Fõ-
városi Szabó Ervin Könyvtár Zenei Gyûjte-
ménynek a Vakok és Gyengénlátók Szövet-
sége azzal a céllal, hogy elérhetõvé tegye
ezeket a mûveket a zenét tanuló látássérült
használók számára. 

A zenei gyûjtemény egyik fõ célkitûzé-
se az esélyegyenlõség megteremtése, ezért
is tartja fontosnak, hogy a korábbi partner-
séget megerõsítve megrendezze a Braille-
(zene)kultúra a XXI. században, avagy a
pontírású kotta jövõje címû kerekasztal be-
szélgetést. A beszélgetés résztvevõi olyan
látássérült zenészek és zenepedagógusok,
akik tapasztalattal rendelkeznek és ezt meg-
osztva egymással új ötletekkel gazdagíthat-
ják a látássérült gyermekek zenei nevelését.
A rendezvényt a résztvevõk mûsorszámai
tették színesebbé, õk Braille-kottából ké-
szültek fel. 

A beszélgetés résztvevõi voltak: Né-
meth Tamás, Farkas Mátyás és Magyar
Csaba zongoratanárok, Szilágyi Roland és
Csányi Márton, a Liszt Ferenc Zenemûvé-
szeti Egyetem zongora szakos hallgatói,
Márkus Norbert zongoramûvész, továbbá
Hoffmann Rita és Flamich Mária, a Vakok
Általános Iskolája és Speciális Szakiskolája
tanárai.

Bemutatták Németh Tamásné Berta
Edina A Braille-kottáról hat pontban címû
segédanyagát. A kézirat hiánypótló munka
Magyarországon. Az olvasó bepillantást
nyer a titokzatos Braille-kotta rejtelmeibe,
rövid áttekintést kap értelmezéséhez, tanu-
lásához, használatához. A könyvbõl megis-
merjük a pontírású kotta hangjegyeit és a
kotta különösen logikus rendszerét. 

Az érdeklõdõk kézbe vehették az okta-
tásban használt Braille-kottákat. A progra-
mot a zenepedagógusok és növendékeik
koncertje zárta. ■



Több okból is nehéz megszólalnom.
Olyasvalakit kell ugyanis méltatnom, aki
jó barátom, sok szempontból – kitartását,
állhatatosságát, gazdag életútját tekintve
– példaképem is. Ráadásul olyan díjjal
tüntetik ki, amelyet olyasvalakirõl, 1956
csaknem elfeledett mártírjáról neveztek
el, akinek hivatása és a forradalomban
betöltött szerepe szorosan kapcsolódik a
díjazott pályájához, illetve érdeklõdési
köréhez.

Hanák Gábor ugyanis vérbeli törté-
nészként és közgyûjteményi szakember-
ként dolgozott már akkor is, amikor még –
1969 és 1984 között – a Magyar Televízi-
ónál, majd 1985-tõl 1991-ig a Budapest
Filmstúdió vezetõjeként dolgozott. 

1986-ban külsõ munkatársként került
az Országos Széchényi Könyvtárba. Itt az-
tán 2009-ig volt a Történeti Interjúk Tárá-
nak igazgatója, amelyhez negyvenhét évi
közszolgálat után, immár nyugdíjas, díj-
nélküli alkalmazottként, még napjainkban
is szorosan kötõdik.

1956-tal kapcsolatos szisztematikus
gyûjtõmunkáját a legendás Századunk

(késõbb: XX. századunk) címû dokumen-
tumsorozat forgatása idején, a hatvanas
évek végén kezdte, a hetvenes és nyolc-
vanas években teljesítette ki. Az 1986-
ban létrejött interjútárnak egyik alapját
éppen az 1956-os forradalom szemtanúi-
val forgatott interjúi adták. Napjainkban
már mintegy 1300 – gyakran 10–20 órá-
nál is hosszabb – életútinterjú található a
gyûjteményben, amelynek folyamatos
bõvítésében Hanák Gábor jelenleg is
részt vesz, rendszeresen filmre véve a
személyes emlékezéseket.

Magyarország elsõ, messze leggazda-
gabb és legjobban feldolgozott audiovi-
zuális, oral history-archívumát hozta így
létre. Könyvtárosokkal is számos interjút
készített, Bibó Istvántól kezdve a Füzéki-
emlékérem elsõ kitüntetettjéig, Horváth
Tiborig, vagy a rendezvényen az imént
megszólalt Nagy Attiláig. (Csak zárójel-
ben jegyzem meg, hogy a Füzékirõl elne-
vezett elismerés második, posztumusz
díjazottja az a Kasánszky Zsombor, aki
kedves kollégám volt az OSZK Fölös-
példány Központjában, az egyetem el-
végzése utáni elsõ munkahelyemen.) 

De jórészt Hanák Gábornak köszön-
hetõ az is, hogy a Szabad Európa Rádió
és a BBC Magyar Osztályának archívu-
mát – mindenekelõtt a forradalom két he-
tének rendkívül gazdag anyagát – az Or-
szágos Széchényi Könyvtárban õrzik és
tették kutathatóvá.

A Történeti Interjúk Tárában készült
dokumentumfilmjeit és sorozatait rend-
szeresen sugározzák a különbözõ tévé-
csatornák (mint például tegnap – már is-
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Hanák Gábor kapta a Füzéki István-emlékérmet*

✒✒    Ujváry Gábor

* A díjazott köszöntése elhangzott 2012. október

24-én, az Országos Széchényi Könyvtárban



métlésben – a László Lászlóról, a Szabad
Európa Rádió lehallgató osztályának
1956-os vezetõjérõl bemutatott portré-
ját). Ahogyan évek óta, idén is több kül-
képviseleten vetítették az Egy elmaradt
mozielõadás emlékei címû, 2006-os film-
jét, amely kizárólag archív film- és hang-
felvételekkel emlékezik az 1956-os for-
radalomra.

Hanák munkássága azonban – bármi-
lyen fontos szerepet kap is benne – nem-
csak az ’56-os forradalom dokumentálá-
sára tejed ki. Már egyetemistaként a Szá-
zadunk munkatársa lett, s Bokor Péterrel
közösen 2006-ig mintegy 500 adását mu-
tatták be e méltán legnépszerûbb magyar
dokumentumfilm-sorozatnak, amely a
második világháború elõtti és alatti, to-

vábbá az 1945 és 1956 közötti magyar
történelem árnyalt, a legjobb értelemben
vett tudományos-népszerûsítõ megköze-
lítését adta, sok-sok szakkönyvnél érthe-
tõbben és emészthetõbben, sõt, gyakran
azoknál alaposabban. Máig fájlalom,
hogy megszûnt ez a legigényesebb ki-
kapcsolódást és tanulást szolgáló sorozat,
melynek utolsó tíz esztendejét Cseh Ta-
más arca határozta meg, akinek emlékét
féltõ gonddal ápolja és dokumentálja
Hanák Gábor.

Televíziós mûködése alatt is a törté-
nelmi ismeretterjesztés volt a fõ feladata,

s ezáltal olyan – ma is nyugodt szívvel
vállalható, egyáltalán nem poros és el-
avult – portrék és sorozatok fûzõdnek a
nevéhez, mint az Alattvalók és királyok,
a Rákóczi nyomában, A forradalmak ko-
ra, a Tudósklub, a Gólyavári esték. De
szerkesztõje volt az óriási érdeklõdést ki-
váltó, Sára Sándor rendezte filmsorozat-
nak is (Krónika. A 2. magyar hadsereg a
Donnál – Pergõtûz).

A Budapest Filmstúdió vezetõjeként
olyan kiváló rendezõk, mint Gábor Pál,
Gaál István, Kardos Ferenc, Révész
György, Erdõs Pál és mások számára biz-
tosított forgatási lehetõséget, és az õ ide-
jén készítette elsõ filmjét Fehér György,
Enyedi Ildikó, Almási Tamás, Janisch At-
tila, Kamondi Zoltán és Téglásy Ferenc.

1992-tõl annak a Magyar Mozgókép-
kincs Alapítványnak a vezetõje, amely az
interjútár munkáját, illetve a Magyar
Nemzeti Filmarchívummal közösen lét-
rehozott elsõ digitálisan kutatható film-
gyûjteményt, valamint az ORTT támo-
gatta híradó-feldolgozásokat támogatja.
Közben az alapítástól, 1993-tól egészen
1997-ig a Duna Televízió alelnöki tisztét
is betöltötte.

Sokoldalú, értékes és termékeny
munkásságát számos kitüntetéssel, köz-
tük a Nagy Imre-emlékplakettel (1993)
és a Magyar Köztársasági Érdemrend
Tisztikeresztjével (2002) ismerték el.

Gyakori beszélgetéseinkbõl is tudom,
hogy számára szinte ugyanazok az alko-
tásai a legkedvesebbek, amelyeket ma-
gam is a legnagyobbra értékelek: a Bibó
Istvánról, Donáth Ferencrõl, Losonczy
Gézáról, Gímes Miklósról, Vásárhelyi
Miklósról, Habsburg Ottóról készült
filmjei. Számomra is a legbecsesebbek
közé tartoznak a nagyapai barátomról,
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Domokos Pál Péterrõl, illetve a Hanák-
hoz talán legközelebb álló interjúalany-
ról, Kosáry Domokosról – akivel én is
többször folytattam feledhetetlen beszél-
getéseket – vagy éppen a számunkra már
ismeretlen, de mindkettõnket sokat fog-
lalkoztató Szekfû Gyuláról forgatott, il-
letve Szekfû esetében emlékezésekbõl
összeállított portréi.

Ugyanígy meghatározóak a snagovi
elzártságban élõkrõl, a Sándor-palota re-
konstrukciójának történetérõl, a Mátyás-
templom harangjainak felújításáról, vagy
éppen a baranyai Pogány falu évtizedei-
rõl vetített filmjei – utóbbi nemrégiben
jelent meg könyv alakban is. Szinte
mindegyikük közös jellemzõje, hogy ki-
emelkedõ szerepet kapnak bennük a ma-
gyarországi archív anyagok, amelyeknek
talán a legjobb ismerõje éppen Hanák.

Külön szerencsémnek tartom, hogy
Két hazában címmel együtt állíthatunk
össze egy 2006-ban bemutatott doku-
mentumfilmet az Ausztriában letelepe-
dett 1956-os magyar menekültekrõl. Fe-
ledhetetlenek maradtak számomra azok a
hosszú napok, amelyeket a bécsi magyar
nagykövetségen vagy éppen a Collegium
Hungaricumban, illetve külsõ helyszíne-
ken – például a ma is mûködõ trais-
kircheni táborban, amely 1956-ban a 
legtöbb magyar menekültet fogadta be –
töltöttünk együtt Gáborral és Nyíri Bélá-
val, szinte állandó operatõrével, valamint
egy-egy esetben Szécsényi Anikóval, Gá-
bor régi munkatársával, a film szerkesz-
tõjével. Rengeteget tanultam Gábortól,
hiszen korábban levéltáros-történészként
és köztisztviselõként szerettem ugyan a
dokumentumfilmeket, készítésük fárad-
ságos és bajos voltáról azonban vajmi ke-
vés fogalmam volt. Ráadásul – mivel Gá-

bor rám osztotta az interjúalanyainkat
faggató szerepet – a kérdéseket sem min-
dig szerencsésen tettem fel, illetve több-
ször akkor kérdeztem közbe, amikor nem
kellett volna.

Gábor mindig nagyon finoman és ta-
pintatosan figyelmeztetett a hibáimra,
így ma már sokkal rátermettebb lennék –
ha, ahogy terveztük, folytathattuk volna a
forgatást…

Nemrégiben pedig egy általam szer-
kesztett Szekfû- és Hóman-tanulmány-
kötethez készített Gábor egy roppant ér-
zékeny, a két nagyszerû történész szemé-
lyiségét kiválóan tükrözõ összeállítást.
Nem utolsó sorban nyilván ezért kelt el
viszonylag hamar a csak 350 példányban
megjelent két kiadvány.

Sok minden más, elsõsorban a közös
érdeklõdésünk, hasonló szellemi beállí-
tottságunk is összeköt minket, ezért talál-
kozunk évek óta rendszeresen hangulatos
baráti beszélgetéseken. Adja Isten, hogy
még hosszú évekig folytathassuk jó szo-
kásunkat, s hogy ezek alkalmával Gábor
mindig új alkotásokról, sikerekrõl és to-
vábbi tervekrõl számolhasson be!

Gratulálok neki e rangos szakmai el-
ismeréshez, a Füzéki István-emlékérem-
hez! ■
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A KSH Könyvtár nemcsak Magyarorszá-
gon jelentõs köz- és szakgyûjtemény, ha-
nem európai viszonylatban is kiemelke-
dik statisztikai állományával, amelynek
legfontosabb beszerzési forrása a nem-
zetközi csere. A tanulmányban beszá-
molunk a könyvtár nemzetközi állo-
mányrészét megalapozó cserekapcsola-
tok történeti alakulásáról, valamint a 
jelenben felmerülõ kihívásokról és lehe-
tõségekrõl. 

Már az 1848–49-es szabadságharc so-
rán létrehozott statisztikai hivatalnak is
volt könyvtára, azonban sajnos se az állo-
mány, se katalógus nem maradt fenn. Így
a jelenlegi KSH Könyvtár alapjait a sta-
tisztikai hivatallal együtt 1867-ben rak-
ták le. A hivatal 1871-es önállósodása,
majd az 1897-es második statisztikai tör-
vény jelentõs lökést adott az intézmény
és könyvtára fejlõdésének. Mivel a hiva-
talnak a kezdetektõl feladata volt nem-
zetközi összehasonlítások elvégzése,
ezért a könyvtár gyûjtõköre sem szorít-
kozhatott kizárólag a magyar viszonyo-
kat bemutató adattárakra. 

Findura Imre, a hivatal elsõ könyvtár-
noka, már az elsõ évben megindította a
nemzetközi cserekapcsolatokat. 1867–68-

ban 35 kiadvány érkezett külföldrõl, el-
sõsorban bécsi, drezdai, brémai és továb-
bi német hivatalok jóvoltából. 1897-ig a
magyar statisztikai hivatalnak a megfele-
lõ elhelyezésre szolgáló helyiség híján
tízszer kellett költöznie. Az áldatlan álla-
potok mégsem akadályozták meg azt,
hogy a könyvtár nemzetközi cserekap-
csolatai egyre kiterjedtebbek legyenek.
Az elsõ években a német nyelvterület sta-
tisztikai intézményeire – Bécs, Drezda,
Bréma, München, Berlin, Lipcse –, majd
1870-tõl teljes Európára kiterjedtek 
a kapcsolatok, így vált cserepartnerré a
francia, a portugál, a spanyol, az olasz, 
a holland, a finn és a román statisztikai
hivatal. 

A magyar statisztika a történelmi ese-
mények miatt csak késõn kezdhette meg
intézményi szintû mûködését. Annál 
nagyobb energiával kezdték meg szerep-
lésüket a kor magyar statisztikusai a
nemzetközi tudományos életben: részt
vállaltak a nemzetközi statisztikai kong-
resszusokon, amelyek kilencedik ülését
1876-ban Budapesten tartották. A ma-
gyar statisztika 1945-ig terjedõ „arany-
kora” a cserekapcsolatokra is jó hatással
volt. Nemcsak azért, mert más országok
kiemelten figyelemmel kísérték a magyar
eredményeket, hanem azért is, mert a
magyar statisztikai kiadványok jelentõs
része németül és franciául is megjelent,
ami kiváló cserealapot biztosított a kül-
földi intézmények viszonylatában. 
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Az 1897. évi második statisztikai tör-
vény megújította a magyar statisztikai
rendszert. A törvény végrehajtási rendel-
kezése a hivatal saját hatáskörébe utalta a
cserepéldányok számának megállapítá-
sát. A cserekapcsolat megindítása a hiva-
tal igazgatójának jogköre volt, aki a
könyvtárnok javaslata alapján dönthetett
a kapcsolat megindítása felõl. Az ezer-
nyolcszáznyolcvanas években már nem-
csak statisztikai hivatalokkal, hanem 
további intézményekkel – minisztériu-
mokkal, tudományos társaságokkal, ku-
tatóintézetekkel – is létesültek cserekap-
csolatok. Az ezernyolcszázkilencvenes
évekre pedig kiépült a statisztikai hivatal
teljes világot átfogó cserekapcsolati há-
lózata, ami már Japánnal, az Amerikai
Egyesült Államokkal, Oroszországgal és
Ausztráliával is rendszeres kapcsolatot
jelentett. Findura Imre 1896-os nyugdíja-
zásakor olyan könyvtárat hagyhatott hát-
ra, amely az egyes országok évkönyvei-
bõl, illetve népszámlálási anyagaiból
pompás nemzetközi gyûjteményt kínált a
hivatal munkatársainak és az érdeklõdõ
kutatóknak. A második statisztikai tör-
vény rendelte el a statisztikai hivatal szá-
mára a köteles példány biztosítását, ami
napjainkig megilleti az intézményt. En-
nek köszönhetõen fejlõdött a könyvtár
napjainkra a könyvtárközi kölcsönzés
egyik biztos bázisává Magyarországon,
amely a teljes kötelespéldánysorból biz-
tosítja a hozzáférést az egész országban. 

Az elsõ világháború rövid megtorpa-
nást eredményezett a cserekapcsolatok
terén. 1918-ban szinte kizárólag a szövet-
séges országokból és a semleges északi
államokból érkeztek cserepéldányok. 
A háborút követõ elsõ években a könyv-
tár igyekezett feléleszteni az elhalt kap-

csolatokat, sõt: újakat is kezdeményezett
Dél-Amerika országaival. Az európai 
országok közül néhányan visszamenõle-
gesen pótolták a háború miatt el nem kül-
dött cserepéldányokat. Az ezerkilenc-
százhúszas és ezerkilencszázharmincas
években a cserekapcsolatok helyreálltak,
és már olyan országok is partnerekké vál-
tak, mint Kuba, Chile vagy Kína. 

A második világháború és az azt kö-
vetõ évtized jóval nagyobb károkat oko-
zott a cserekapcsolatokban. 1944-ben
szinte kizárólag semleges országok, illet-
ve Németország és Olaszország küldtek
kiadványt a könyvtár számára. 1946-ban
elsõként a régió országaival állították
helyre a cserekapcsolatot. Az 1948 és
1953 közötti idõszak cseppet sem kedve-
zett a nemzetközi cserének. A második
világháború nagy törést okozott a hivatal
kiadványpolitikájában. Sok korábbi év-
könyv, sorozat megszûnt. A korábban
önálló folyóiratot, évkönyvet, statisztikai
sorozatot megjelentetõ székesfõvárosi
statisztikai hivatalt beolvasztották a köz-
ponti hivatalba. A továbbra is megjelenõ
kiadványok kis példányszámban és álta-
lában titkos vagy kutatói megjelöléssel
jelentek meg. 1953-ig még a Statisztikai
évkönyv és a népszámlálási kötetek 
(a legfontosabb cserekiadványok) is csak
100-150 példányban és „Szigorúan bizal-
mas” pecséttel ellátva láthattak napvilá-
got. Ezek a körülmények szinte teljesen
megfosztották a könyvtárat a cserekiad-
ványoktól. 1953-ban a statisztikai hivatal
kiadványpolitikája kedvezõ fordulatot
vett. Újraindították a korábban szünetelõ
zsebkönyveket és havi jelentéseket, az
évkönyveken egyre ritkábban tûntek fel a
„Bizalmas” pecsétek, és megemelkedett
a kiadványok példányszáma. 
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1956-ban a statisztikai hivatal könyv-
tára önálló intézménnyé vált. Fontos
irány volt a cserekapcsolatok fellendíté-
se, ezért angol és orosz nyelvû kiadvány-
jegyzéket állítottak össze, illetve rend-
szeresen készítettek angol és orosz nyel-
vû referátumokat a Statisztikai Szemle
cserepéldányaihoz. (A folyóiratban ek-
kor még nem közöltek idegen nyelvû ki-
vonatokat.) Erre az idõszakra tehetõ az,
hogy már nagyobb mennyiségben cserélt
a könyvtár nemcsak évkönyveket, adattá-
rakat, hanem folyóiratokat és monográfi-
ákat is külföldi partnereivel. Az ezerki-
lencszázhatvanas és -hetvenes években a
könyvtár és a hivatal sokaknak nyújtott
menedékhelyet és hozzáférést a külföldi
szakirodalomhoz. 1963 után Bibó István
is a nemzetközi cserével és beszerzéssel
foglalkozott. Így emlékszik vissza erre az
idõszakra Leölkes Lajosné, aki 1955-tõl
dolgozott a könyvtárban:

„1970 körül már jöttek be külföldrõl
a különbözõ, fõleg közgazdasági kiadó-
vállalatok katalógusai. Ezekbõl kellett ki-
jelölni, hogy miket vegyünk meg. Más bu-
dapesti szakkönyvtárakban megnézte a
párttitkár meg a szakszervezetis, mi jön
be nyugatról. Itt a kutya sem foglalkozott
ezzel. Egyrészt nem ismerték a nyelvet –
úgy tettek, »mintha«, de nem néztek utá-
na. Másrészt hozzá voltak szokva a kül-
földi cseréhez; általában így jött be, ami-
re a magyar államigazgatásnak szüksége
volt. A külföldi statisztikákat persze nem
adhattuk oda akárkinek. Aki olvasni
akarta õket, elment az igazgatóhoz, és
pecsétes engedélyt kért.

A »puha diktatúra« korában mindent
megkaptunk, amit jónak találtunk. Pén-
zünk volt, mert a KSH adott arra, hogy a
kultúrát, fõleg a szakirodalom behozata-

lát támogassa. Minden jött: statisztika,
közgazdaságtan, szociológia, gazdaság-
földrajz, szociálpolitika. Elõfizettük az
amerikai egyetemek statisztikai meg köz-
gazdasági tanszékeinek jegyzetsorozatait.”

A nemzetközi cserének köszönhetõen
vált a Library of Congress a magyar sta-
tisztikai adattárak legnagyobb külhoni
megõrzõjévé. Bár nemzetközi szerveze-
tekkel és nemzeti hivatalokkal is voltak
és vannak hosszú ideig tartó cserekap-
csolatok, de az országok és szervezetek
átalakulásnak kitett könyvtáraival szem-
ben a Library of Congress stabilitása a
KSH adattárainak egyik legnagyobb kül-
honi gyûjteményét eredményezte. 

A korábbi politikai jellegû problé-
mákhoz képest újabb veszélyek jelent-
keztek a nemzetközi cserekapcsolatok
életében az ezerkilencszázkilencvenes
években, és különösen az új évezred elsõ
éveiben. A statisztikai adattárak különö-
sen érzékenyek az informatikai változá-
sokra. Lényegesen egyszerûbb és költ-
séghatékonyabb az adatokat nem vaskos
kötetekben közzétenni, hanem online
vagy offline adatbázisokban tárolni. Bár
2003–2004-ben az ENSZ EGB felmérése
még arra a következtetésre jutott, hogy a
nyomtatott statisztikai évkönyvek nem
szûnnek meg, csak szerepük alakul át – 
a (gazdasági) valóság sajnos sok esetben
mást mutat. A nemzetközi csere során az
elmúlt években egyre gyakrabban kellett
szembesülni megszûnõ vagy kizárólag
online megjelenõ kiadványokkal. Egyes
statisztikai hivatalok minden nyomtatott
kiadványukat megszüntették, és adatköz-
zétételi kötelezettségüknek kizárólag a
honlapjukon keresztül tesznek eleget. Ér-
dekes ellentmondás, hogy egy 2010-es
felmérés szerint sok statisztikai hivatal az
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adatokat nem rendezi adatbázisba, ha-
nem a (korábban megjelent) kiadványaik
PDF-fájlként történõ közzétételi lehetõ-
ségének tekinti. Ez utóbbi szerencsésen
lehetõséget biztosít arra, hogy a kataló-
gusban szerepelhessen a kiadvány URL-
címe – ez persze folyamatos ellenõrzést
igényel, hogy kizárólag élõ címeket talál-
jon a felhasználó böngészés közben. 

A csomagoláshoz szükséges iroda-
szerek ára is egyre növekszik. Ennek is
köszönhetõ, hogy a korábbi havi kiküldés
helyett jelenleg évente négy-öt alkalom-
mal történik postázás. Problémát okoz a
felhalmozódó küldemények tárolása, il-
letve a kiadványok „sorsának” követése.
Ez a késedelem különösen a cserébe kül-
dött folyóiratok esetén problematikus. 
A csere postaköltsége évente kb. 1,6 mil-
lió forint. A postázás nagyon precíz elõ-
készítõ munkát igényel, a partnerekkel

történõ kapcsolattartás egyben az integ-
rált rendszer napi karbantartását is jelen-
ti. Nemcsak a szállítók címének ellenõr-
zését értve ez alatt, hanem a megszûnt
idõszaki kiadványok lezárását, illetve
URL-címmel történõ kiegészítését a ka-
talógusban. A könyvtári rendszer precizi-
tását jelzi – ami mögött folyamatos leve-
lezés és egyeztetés áll –, hogy az elmúlt
évtizedben egyszer sem érkezett visszáru
hibás címzés vagy nem megfelelõ tarta-
lom miatt.

Nehezíti a cserekapcsolatokat az is,
hogy sok intézmény nem tudja biztosíta-
ni a szükséges cserekiadványokat. 
A KSH Könyvtár szerencsésnek mond-
hatja magát, mivel a hivatal mint fenntar-
tó ingyenesen átadja a nemzetközi cseré-
hez szükséges kiadványokat – de ez is 
folyamatos egyeztetést igényel a hivatal
és a könyvtár között. A cserével a hivatal
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nemcsak olcsóbban, hanem egyszerûb-
ben is jut hozzá a munkájához szükséges
statisztikai évkönyvekhez. Egy évek óta
bejáratott, jól mûködõ cserekapcsolat lé-
nyegesen kevesebb bonyodalmat okoz,
mint az évkönyvek évente történõ meg-
vásárlása. 

A KSH Könyvtár jelenlegi négyszáz
cserepartnere között – a könyvtár köte-
lespéldány-jogosultságának köszönhetõ-
en – kisebbségben vannak a hazai intéz-
mények. Magyar szervezetekkel és
könyvtárakkal elsõsorban hiánypótlás
céljából létesül kapcsolat; de akad példa
arra is, hogy hivatalosan már nem megje-
lenõ adattárakat CD-re, DVD-re írva kap
meg a KSH Könyvtár magyar partnerin-
tézményétõl. 

A 145 éves KSH Könyvtár beszerzési
politikájában a kezdetek óta kiemelt sze-
repet kapott a nemzetközi cserekapcsola-
tok ápolása. Ez a beszerzési forma napja-
inkban is négyszáz cserepartnerrel
együttmûködve virágzik. A jelenkor
problémái és kihívásai már mások, mint a
korábbi évtizedekben, de a könyvtár
szakállományát tekintve a csere még 
nagyon sokáig nélkülözhetetlen forrás
marad. ■
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Mintaszerû összefogással született meg a
Nemes Erzsébet tiszteletére közreadott
tanulmánykötet (a mostanság ismét 
divatba jött német kifejezéssel: Fest-
schrift). Az ünnepeltet aligha kell bemu-
tatni szakmai berkekben: több évtizedes,
eredményes pályafutása során dolgozott
népmûvelõként, köz- és szakkönyvtárak,
a nemzeti könyvtár munkatársaként, és
immár tizedik esztendeje a Központi Sta-
tisztikai Hivatal Könyvtár fõigazgatója.
Közben az újjáéledõ olvasóköri mozga-
lom hatékony szervezõje és irányítója. 

Jómagam még Debrecenben ismer-
tem meg: õ az ottani Tanítóképzõ Intézet
népmûvelõ-könyvtár szakos hallgatója
volt, én a megyei könyvtár gyakorlatve-
zetõ olvasószolgálati szaktájékoztatója.
Már akkor feltûnt szorgalma és sokirá-
nyú érdeklõdése. Késõbb is igyekeztem
figyelemmel kísérni sorsa alakulását,
örültem, hogy következetesen tovább ké-
pezte magát, és eljutott az egyetemi dok-
tori cím megszerzéséig, örvendtem sike-
reinek és díjainak; közel áll lelkemhez
bibliográfiai, szerkesztõi és kutatói (fõ-
ként helytörténeti) tevékenysége; hosszú
ideig együtt munkálkodtunk a Magyar
Könyvtárosok Egyesülete (MKE) külön-
bözõ fórumain. Személyes tapasztalata-
im is megerõsítik azt, ami az egyik kö-
szöntõ címében olvasható: „szenvedélyes
könyvtáros”. Bár a mostani kötet szerzõi
elhallgatják és nekem sem illenék elõho-
zakodni vele, ám az életrajzi vázlatból

úgyis kiderül, hogy Erzsike (sokaknak
Zsóka) az idén nyáron volt hatvanöt éves.
Szinte hihetetlen… Hiszen elkötelezett-
sége változatlan, munkakedve töretlen,
odaadó lelkesedése fiatalos.

Minden bizonnyal az elismerés és 
a megbecsülés jele, hogy a fenntartó in-
tézmény mai és nyugdíjas munkatársai, a
statisztikusok közül kilencen is vállalták
a közremûködést a Festschrift létrejötté-
ben. Élükön Vukovich Gabriellával, a
Központi Statisztikai Hivatal elnökével.
Bevezetõ, méltató szavai tömören foglal-
ják össze mindazt, ami Nemes Erzsébet
fõigazgatói munkásságának lényegérõl
elmondható: „Vezetõi tevékenysége tíz
éve alatt a könyvtár a korszerûsítéseknek
és a folyamatosan megújuló szolgáltatá-
soknak köszönhetõen minden szempont-
ból, országos szakkönyvtárként, tudomá-
nyos mûhelyként és közösségi térként
egyaránt igazi XXI. századi, magas szín-
vonalon mûködõ kulturális intézménnyé
vált.” A hazai könyvtárügy egészének
helyzetérõl és remélt jövõjérõl töprengett
Bakos Klára, a Magyar Könyvtárosok
Egyesületének elnöke (ez a szervezet ad-
ta ki a tanulmánykötetet). Meleg hangon
üdvözölte „a szenvedélyes könyvtárost”
hivatali helyettese, Fülöp Ágnes. A há-
rom köszöntõt tizennyolc tanulmány és
kisesszé követi, végül a könyv az életút
már említett adataival és az ünnepelt mû-
veinek válogatott bibliográfiájával zárul
(ezeket két fiatal kollégája, Lencsés Ákos
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és Rózsa Dávid állította össze). Az utób-
bi három végezte a szerkesztõi teendõ-
ket; õk a tisztelgõ dolgozatokat a szerzõk
betûrendjében helyezték el. Itt, a recenzi-
óban némileg eltérõ megközelítést vá-
lasztottam.

Szakkönyvtári kiadványról lévén szó,
magától értetõdik, hogy az alaptudomány
és a könyvtári ismeretek, valamint a ha-
tárterületek tárgykörébe vágó témák ke-
verednek, mégpedig szerencsés módon.
A KSH egykori alkalmazottai közül Bán-
szegi Katalin (aki jogász) már írása címé-
ben (Egy könyvmoly vallomásai) is je-
lezte a szerves kötõdést, a szándékot, az
olvasmányélmény életre szóló hatását.
Holka László vezetõ fõtanácsos szintén a
könyvtárosok pótolhatatlan helyérõl el-
mélkedett, közelebbrõl a fõigazgatónõ-
nek az informatikai fejlesztésben játszott
szerepét dicsérte (Gõzhangyák a virtuális
fergetegben). Nádudvari Zoltán nyugal-
mazott fõtanácsos, gépipari gazdasági
mérnök hézagpótló visszaemlékezése
(Szivárványszín szõttes – szakszövegek
szemléje) sokat elárul a magyarországi
mûszaki tájékoztatás és a statisztikai re-
ferátumok közelmúltjáról is. Az iroda-
lom- és statisztikatörténet határvidékén
mozog Lakatos Miklós szakmai fõtanács-
adó, amikor a csaknem elfelejtett KSH-
igazgató és poéta alakját idézi fel, szó
szerint idézetek formájában (Pillanatké-
pek Vargha Gyuláról [1853–1929], a sta-
tisztikusról és korának jelentõs költõjé-
rõl). Szorosabban kapcsolódik a hivatal
munkájához Gyöngyösi István agrármér-
nök, nyugalmazott vezetõ fõtanácsos
(Édes történet. Cukor[ipari] bajunk ana-
tómiájáról), Kápolnai Iván, a KSH
Könyvtár és Dokumentációs Szolgálat
nyugalmazott tudományos fõmunkatársa,

mûvelõdés- és gazdaságtörténész (A fi-
nomkerámia-ipar és a gazdasági válság
az 1930-as években), Laczka Éva gazda-
ságstatisztikai elnökhelyettes (Statiszti-
kusok és a statisztikai jogalkotás) és
Marton Ádám nyugalmazott osztályveze-
tõ (Infláció és gazdasági növekedés Ma-
gyarországon) rövid értekezése.

Ugyanakkor a szakkönyvtár két ifjú
könyvtárosa (és éppen a két szerkesztõ) a
másik irányból lépte át a képzeletbeli
mezsgyét, a kézirattár dokumentumai 
között folytatott búvárlatai nyomán: Len-
csés Ákos a két világháború közötti idõ-
szak egyik kiváló statisztikusának, egy-
kori miniszternek a hortobágyi (egyeki)
számûzetésbõl 1952 végén írt levelét
közli (A kitelepített Laky Dezsõ), Rózsa
Dávid pedig az iménti címzettnek, Ko-
vács Alajosnak, a KSH volt elnökének a
Magyar Tudományos Akadémiához inté-
zett tiltakozását/panaszát publikálta
(„Nem helyeseltem a szörnyû emberte-
lenségeket…” Kovács Alajos 1948-as le-
vele az Akadémiához).

Néhányan a többi tudományos gyûj-
temény munkatársai közül is tisztelegtek
„az olvasás pártfogója” elõtt. Tanítókép-
zõ fõiskolai társa, Berényiné Varga Ibo-
lya, aki a Debreceni Egyetemi Könyvtár-
ból ment nyugdíjba, a cívisváros sajtótör-
ténetének híres és színes egyéniségérõl,
az országosan is elismert Szathmáry Zol-
tánról rajzolt pályaképet („Szatyi bácsi”).
Nagyon közel áll a KSH profiljához az
Országgyûlési Könyvtár két történész
munkatársának, Jónás Károlynak és Vil-
lám Juditnak a kutatási témája (A Ma-
gyar Országgyûlés elnöki tisztségeinek
összehasonlító történeti-statisztikai 
vizsgálata). Az Országos Pedagógiai
Könyvtár és Múzeum nyugalmazott fõ-
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igazgatója, Balogh Mihály, egy csaknem
egyedülálló kísérletet ismertet a harmin-
cas-negyvenes évekbõl („Egypengõs”
kölcsönkönyvtár a kunszentmiklósi gim-
náziumban). A könyvtári tájékoztatás
markáns, ám kevéssé ismert és használt
darabjait vette számba a „kívülálló” tu-
dománytörténész, Gazda István, a Ma-
gyar Tudománytörténeti Intézet igazgató-
ja (Tudománytörténeti kiadványok a
XIX. századi Magyarországon. Orvostör-
ténet, matematikatörténet, biológiatörté-
net, kémiatörténet, csillagászattörténet). 

Minekutána jó ideig dolgozott köz-
könyvtárakban és az olvasómozgalmak
révén is szép számmal akadnak barátai
ebben a szférában, nem véletlen, hogy e
típus mûhelyeibõl is számosan eleget tet-
tek a szerkesztõi kérésnek. Nemes Erzsé-
bet könyvtárosi pályája Polgáron, az 
akkor még járási intézményben kezdõ-
dött. Ottani közvetlen kollégája, Sántha
Sándorné, a mai Ady Endre Mûvelõdési
Központ és Könyvtár nyugalmazott igaz-
gatója részben a források, részben sze-
mélyes emlékei alapján vázolja fel a he-
lyi bibliotéka tanulságos históriáját
(Szubjektív könyvtártörténet Polgárról).
Lokális vonatkozásai folytán rögtön ide-
kívánkozik a miskolci megyei könyvtár
igazgatójának, Venyigéné Makrányi Mar-
gitnak az egyháztörténeti tanulmánya: itt
egy Polgáron született jeles katolikus ka-
nonok, az egyik reformkori sajtótermék,
az Egyházi folyóírás szerkesztõje életút-
ját emeli ki a feledés homályából (Dr.
Kovács Mátyás, a lapalapító tudós és me-
cénás). Inkább a könyv fõcíme által su-
gallt témakörbõl merít Kocsis István, a
hatvani városi könyvtár nyugalmazott
igazgatója: információkban gazdag esz-
széje az MKE egyik szakmai szervezeté-

nek – ahol vállvetve serénykedtek a jubi-
lánssal – tanulságos törekvéseire emléke-
zik, megjelenítõ erõvel (Volt egyszer egy
olvasószolgálati szekció). A jelen, neve-
zetesen a határon túli magyarság könyv-
és információellátásának égetõ problé-
máját feszegeti, a megoldás egyik próbál-
kozását elemzi Vraukóné Lukács Ilona, a
nyíregyházi Móricz Zsigmond Megyei és
Városi Könyvtár tudományos kutatója
(Egy több határon átívelõ, nyíregyházi
székhelyû alapítványról. A Kárpátaljai
Magyar Iskolai Könyvtárakért Alapít-
vány).

Könnyen belátható tehát, hogy a most
ismertetett tanulmánykötet sokszínû tar-
talma pontosan illeszkedik Nemes Erzsé-
bet sokoldalú érdeklõdéséhez, híven 
tükrözi sokirányú erõfeszítéseinek, mû-
ködésének kedvezõ fogadtatását. Aligha
kétséges, hogy befogadták jelenlegi mun-
kahelye anyaintézményének vezetõi és
meghatározó munkatársai, a könyvtáros
társadalomnak pedig régóta megbecsült
tagja. A kiadvány más szempontból is je-
lentékeny produktum: a közlemények
sok-sok adalékkal járulnak hozzá a 
magyar tudomány-, mûvelõdés-, statisz-
tika- és gazdaságtörténet jó néhány fejle-
ményének, szereplõjének alaposabb
megismeréséhez, továbbá és elsõsorban –
hogy azért legyünk kissé elfogultak a
magunk javára – a hazai könyvtörténet
mélyre hatoló tanulmányozásához. ■
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Az olvasás pártfogója: Írások Nemes
Erzsébet tiszteletére / [szerk. Fülöp
Ágnes, Lencsés Ákos, Rózsa  Dávid].
– [Budapest] : [Magyar Könyvtárosok
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