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A könyvtár új útjai címmel rendeztek
konferenciát a Budapesti Corvinus Egye-
tem Központi Könyvtárában 2013. május
7-én. Az elõadók voltak: Nagy Nikolett, a
JÁSZKERÜLET Nonprofit Kft. – Városi
Könyvtár Jászberény vezetõje (Web 2.0 a
Városi Könyvtár Jászberény gyakorlatá-
ban), Börzsöny Nóra, a Budapesti
Corvinus Egyetem Központi Könyvtár
munkatársa (Könyvtár a közösségi hálón
– A Corvinus Könyvtár tapasztalatai) és
Markója Szilárd, az Országgyûlési
Könyvtár igazgatója (Digitalizálási tren-
dek – Az Országgyûlési Könyvtár fejlesz-
tési koncepciója).

Nagy Nikolett a 2011 októbere óta
nonprofit kft. formájában mûködõ jász-
berényi könyvtár vezetõjeként arról 
beszélt, hogyan valósították meg a web
2.0-t a gyakorlatban. 

A web 2.0 mindent átható jelenség,
amely lehetõvé teszi a valódi kommuni-
kációt, a felhasználói aktív részvételt, és
képes arra, hogy platformmá váljon, illet-
ve platformfüggetlen. Rengeteg web 2.0-
s szolgáltatás létezik, amik – ha nem
használjuk õket – elhalnak, mivel a fel-
használó tölti fel ezeket tartalommal, a
használat által válnak „okosabbá”. Ilyen
szolgáltatás például a Youtube vagy az
Iwiw is.

A lényeg a „bárki, bárhol, bármikor,
bármirõl bármit”. Vagyis a részvétel (a
tartalom közvetlen szerkesztésében), a
közösség, a megosztás, a közös munka, a
„gyere és használd” (MashUp) és a
felhõ(ben élünk). 

Nagy nyertese a web 2.0-nak a
Google. A könyvtár munkatársai is ezeket
az ingyenes szolgáltatásokat használták
az átalakulásukkor, és használják ma is.

Ilyen a Gmail vagy a Google Groups
levelezõcsoport is. Bár nem nagy létszá-
mú a kollektíva, az épület adottságai mi-
att így tudták a lehetõ leghatékonyabban
megoldani a kommunikációt.

Emellett igénybe veszik a Google
alábbi szolgáltatásait is: Google Drive
(Prezentáció, Táblázat, Ûrlap, Dokumen-
tumok), Naptár, Youtube (katalógushasz-
nálatot bemutató videók).

A Drive-ból elérhetõ Táblázatkezelõt
használják a pénzbevételek kezelésére,
de itt tartják nyilván a munkatársak elér-
hetõségeit, a címlistákat, a szabad-
ságokat; használják leltárkönyvként, de
kiállítások tervezéséhez vagy éppen fel-
adatütemezésre is.

Az Ûrlap funkció kényelmes és egy-
szerû alkalmazás a jelentkezési lapok-
hoz, regisztrációkhoz, kívánságlisták ké-
szítéséhez; de gyors körkérdésekre vagy
adatgyûjtésre is megfelel.

A Dokumentumok, azaz a közösen
használható szövegszerkesztõ ötletbörzé-
re, helyesírási, stilisztikai javításra, de
akár az adventi katalógusfiók program
szervezésére is kiváló.

Ugyanígy használták és használják
nagy sikerrel és elégedettséggel a Naptár
funkciót is.

S mivel ez sem maradhat el, a könyv-
tár a Facebookon is jelen van mint Városi
Könyvtár Jászberény. 
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Nagy Nikolették tervei között szerepel
a portáljuk fejlesztése: új, web 2.0-s hon-
lap, amely többnyelvû, interaktív; tarta-
lomkezelõ rendszerrel, integrált kataló-
gusfelülettel.

Másodikként Börzsöny Nóra mutatta
be a BCE Központi Könyvtárat a hálón, s
osztotta meg velünk tapasztalataikat.
Ahogy az elõadó fogalmazott: az internet
csak egy eszköz ugyan, de egyre inkább
jelen van az életünkben.

A Corvinus Könyvtár 2011. január óta
jelen van a Twitteren, 2011. március óta
a Facebookon, és 2011 októbere óta meg-
található a FourSquare-en is.

Céljuk: jelen lenni ott, ahol a használó
jelen van, könyvtári hírek, információk,
események közvetítése, szolgáltatások
reklámozása és a könyvtár képének javí-
tása – fõleg egy egyre fiatalosabb-fiata-
labb közegben.

S hogy ezeknek a céloknak az elérése
érdekében milyen tartalmakat osztanak
meg a használókkal a könyvtárosok?
Könyvtári híreket, ingyenes információ-
forrásokat, szakmai híreket, érdekessége-
ket, a tudományos élethez kapcsolódó hí-
reket, web 2.0-s eszközökkel kapcsolatos
információkat, illetve „bulvár” híreket, s
humort is csempésznek a „rideg” olda-
lakra.

A könyvtár Twitter-oldalának 2012 ja-
nuárjában kilencvenkilenc követõje volt,
míg majd’ másfél év alatt, 2013. májusra,
ez a szám kétszázháromra emelkedett.
Ugyanilyen látványos emelkedést mutat
a Facebook-oldalt like-olók száma is:
2012. januárban négyszázhetvenhárom,
míg 2013. májusban ezeregyszázötven
követõjük volt.

A FourSquare nevû közösségi hely-
megosztó alkalmazáson is ott van a

könyvtár. S mint kiderült számukra, már
2010-ben fent voltak, hiszen a könyvtár
használói megjelenítették a Budapesti
Corvinus Egyetem Központi Könyvtárát
az oldalon.

Összességében az a tapasztalatuk a
könyvtárosoknak: kevés a visszajelzés,
kevés az interakció, Facebook-postjaik
kevesekhez jutnak el, s hogy a Twitter
Magyarországon nem ismert eléggé.

Viszont a könyvtárukról alkotott kép
javult, az általuk megosztott információk
hasznosulnak, és a kommunikáció folya-
matosan fejlõdik. Tervezik további kö-
zösségi oldalak kipróbálását is, mint a
Google+, a Youtube vagy a Flickr.

A konferencia harmadik elõadója
Markója Szilárd, az Országgyûlési
Könyvtár igazgatója volt, aki a digitalizá-
lási trendekrõl, az Országgyûlési Könyv-
tár fejlesztési koncepciójáról beszélt ne-
künk. Kifejtette: nemcsak a digitalizálás
a fontos, hanem az is, hogy a könyvtár el-
kezdjen szerzõi jogokat vásárolni. Beszá-
molt konzorciális pilot projekt terveikrõl,
és arról, hogy fontosnak tartják a látha-
tatlan könyvtári funkciók fejlesztését is. 

A könyvtár igazgatója arról is beszélt
a pilot projekt kapcsán: hálózati szolgál-
tatásokban csupán együttmûködéssel le-
het elõrelépni. Tervezik – többek között –
az együttmûködést egy múzeummal, egy
levéltárral és egy határon túli szerve-
zettel. A cél másfél millió oldal digitali-
zálása.

Az Országgyûlési Könyvtár 2013. jú-
lius 1. és 2014. január 5. között zárva tart.
Terei átalakulnak, megújulnak.

Kollégáim nevében is köszönöm a
színvonalas elõadásokat, a kedves ven-
déglátást az elõadóknak és a szervezõk-
nek. ■
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Ötven év a magyar kultúráért címmel
rendeztek könyvtáros konferenciát a
Debreceni Református Hittudományi
Egyetem dísztermében, augusztus 23–
24-én. A népmûvelõ-könyvtáros képzés
megindulásának félszázadik jubileuma
alkalmából tartott tanácskozásra több
mint száz résztvevõ érkezett az egész or-
szágból.

A pénteki megnyitón beszédet mon-
dott Fekete Károly, a Debreceni Refor-
mátus Hittudományi Egyetem (DRHE)
rektora, a jelenlévõket köszöntötte és elõ-
adást is tartott az elmúlt ötven évrõl
Goda Éva, a DRHE könyvtár tanszék-
ének fõiskolai tanára. Elhangzott, hogy a
könyvtáros szakma olyan, mint a peda-
gógus pálya, hisz a jó könyvtáros folya-
matosan képezi magát és ismeretet, in-
formációt közvetít. 

Kifejtette, hogy a jó könyvtárosnak
megfelelõ tudással, empátiával, türelem-
mel, pedagógiai, pszichológiai értékek-
kel és jó kommunikációs képességgel,
készséggel kell rendelkeznie és nem en-
gedheti ki a könyvtárból tájékoztatás nél-
kül az olvasót. 

Goda Éva visszatekintett az elmúlt fél
évszázadra is. 1963-ban az országban
másodikként indult el Debrecenben a
népmûvelõ-könyvtáros képzés, amely
egy idõ után megszûnt, és 1975-tõl szak-
kollégiumi képzésként lehetett választani
a tanítói diploma mellé. Mivel azonban
nem adott felsõfokú végzettséget, ez a
forma is megszûnt. 1993-tól újra elindult
két szakos képzésként, azaz tanító-
könyvtáros szakpárra jelentkezhettek a

hallgatók. Két év elteltével a kommuni-
káció szakkal is lehetett párosítani, 2006-
tól, a bolognai rendszer elindulásától pe-
dig önálló szakként lehet felvenni a
könyvtár szakot.

Goda Éva úgy véli, hogy bármennyire
is fejlõdik az informatika és hiába jelen-
nek meg az elektronikus könyvek, a
könyv csodáját nem vehetik el. Az inter-
net nem pótolhatja a könyvet, nem he-
lyettesítheti a könyvtárat.

A konferencián Goda Éva mellett elõ-
adást tartott még Gáborjáni Szabó Bo-
tond fõiskolai docens A könyv, az olvasás
és Debrecen „magánál nagyobb” híre
címmel, valamint Lukovics András nyu-
galmazott mûvelõdésiközpont-igazgató,
Szubjektív vélemény a népmûvelõi munka
eredményeirõl és kudarcairól Hajdú-Bi-
har megyében, Sipos Anna Magdolna tu-
dományos fõmunkatárs Public Library,
avagy népkönyvtár Magyarországon és
Kulcsár Kornélia könyvtáros A könyv-
tár(os) szerepének változása az informá-
ciós társadalomban címmel. Az elõadá-
sok mellett augusztus 24-én, szombaton
az egykori iskola épületének falán a
résztvevõk elhelyeztek egy az ötven év-
nek emléket állító táblát is. ■
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* A cikk a reformatus.hu oldalon
megjelent írás utánközlése.
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A fõvárosi önkormányzat 2013 máju-
sában hirdette meg egy éven át tartó
programsorozatát, amely az eddig keze-
lésükben álló mintegy százhúsz iskola di-
ákjainak kínált különbözõ szórakoztató
elfoglaltságot – az iskolák falain túl. Az
„iskolakapun kívüli programok” között
táborozás, mûvészeti programok, ünnep-
ségek, megemlékezések, sportrendezvé-
nyek, városismereti és diákjogi prog-
ramok is vannak. A rendezvényekkel 
fõként a középiskolásokat akarják meg-
célozni. Ehhez a kezdeményezéshez
csatlakozott a Fõvárosi Szabó Ervin
Könyvtár (FSZEK), amikor a fõváros fel-
kérésére elvállalta egy mûvelõdési él-
ménytábor megszervezését.

A helyszín az önkormányzat fenntar-
tásában lévõ nagyszerû szabadszállási tá-
borhely, az idõpont pedig július 1–13.
volt, ez alatt két turnus fogadására volt
lehetõség.

A könyvtárosok számára nagy kihí-
vást és egyben izgalmas feladatot jelen-
tett az élménytábor programjainak kiala-
kítása. Az idõsebbek még emlékeznek a
hetvenes évek olvasótáboraira, amelyek
máig kitörölhetetlen élményt jelentenek
az egykori résztvevõknek. A fiatalok pe-
dig azokat az eseményeket idézhették fel,
amikor a FSZEK gárdája kivonult a
könyvtár falai közül, és az utcán, a stran-
don, múzeumi majálison vagy a Sziget
Fesztiválon népszerûsítette szolgáltatása-
it. Tapasztalatot jelentett még az éven-

kénti összefogás (A könyvtárak összefo-
gása a társadalomért elnevezésû õszi
rendezvénysorozat) és az Internet Fiesta
programjainak megszervezése is.

Ez a feladat ugyanakkor sokban kü-
lönbözött a felsoroltaktól. A programot
egy meghatározott korosztály (14–15
évesek) számára kellett kialakítani, meg
kellett találni a megfelelõ kompetenciák-
kal rendelkezõ könyvtáros munkatársa-
kat, valamint fel kellett készülni a kétszer
öt napon át tartó folyamatos és intenzív
igénybevételre. Figyelembe kellett venni
a mai tizenévesek szokásait, tudásuk és
ismereteik körét is.

Az alapkoncepció szerint a gyerekek-
nek szórakoztató, interaktív formában
szerettünk volna irodalmi, képzõmûvé-
szeti, történelmi és mûvelõdéstörténeti
ismereteket nyújtani. A tábor helyi adott-
ságait kihasználva nem hiányozhattak a
programok körébõl a különbözõ hely-,
természetismereti és sportfoglalkozások
sem. A mûveltség fejlesztése mellett
döntõ szerepe volt a személyiségfejlesztõ
programok alkalmazásának is.

A tábor résztvevõit a Fõvárosi Szabó
Ervin Könyvtár honlapján megjelent fel-
hívással toboroztuk, a két turnusban ösz-
szesen huszonnyolc gyerek vehetett
részt. A szülõket az indulás elõtt néhány
nappal tájékoztattuk a táborozással kap-
csolatos tudnivalókról. A két könyvtáros
mellett táborvezetõként tapasztalt tanár
biztosította a felügyeletet. A program

K ö z h í r r é  t é t e t i k
Élménytábor Szabadszálláson a Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár 
szervezésében

✒✒    Basaráb Kinga–Reymeyer Dóra



megszervezésében nagy segítségünkre
voltak a szabadszállási Petõfi Sándor Vá-
rosi Könyvtár munkatársai. A táborozók
költségeit – egy jelképes hozzájárulás ki-
vételével – a fõvárosi önkormányzat fe-
dezte.

Talán nem felesleges a programele-
mek alább következõ felsorolása, hiszen
példát és ötleteket adhat más könyvtáro-
soknak is hasonló feladat esetén, és ezt
olvasván a résztvevõkben is életben tudja
tartani az élményeket. Naplószerû beszá-
molóinkból idézünk.

1. nap, hétfõ

Ismerkedõs játékok. A tábor résztvevõi
nem ismerték korábbról egymást, így el-
sõ alkalommal kizárólag az ismerkedés-
re, a motiváció felkeltésére koncentrál-
tunk. Fontosnak tartottuk a bizalom ki-
építését, hogy a gyerekek minél jobban
feloldódjanak.

Csoportok kialakítása: az ismerkedés
után a gyerekeket négy csapatra osztot-
tuk, ettõl kezdve a tábor végéig verse-
nyeztek egymással. Hangsúlyoztuk a já-
tékok célját, hogy tudják a csoporttagok,
mire számítsanak a játékok alkalmával.
Eredményhirdetésre, a pontok kiosztásá-
ra minden este a vacsora után került sor.

Az elsõ pontgyûjtõs feladatokat játé-
kos nehezítésekkel spékeltük meg. Az
egyikben tányérok aljára feladatokat rej-
tettünk, majd lisztes vízzel öntöttünk le.
Célunk az volt, hogy a Szabadszálláshoz
kapcsolódó, Dörmögõ címû József Atti-
la-verset megismertessük a gyerekekkel.
Megoldásként a verset részekre bontva
lufikba rejtettük; játékos formában ki
kellett pukkasztani a lufit és megszerezni
a benne lévõ versszakot. Így, sokszor el-

olvasva a verset, rögzült a szöveg. A nap
végén tesztekkel elevenítettük fel velük a
szólás-mondások világát.

2. nap, kedd

Másnap a Strázsa tanyán folytatódtak
programjaink: a gyerekek megismerked-
tek a betyárok életével, a betyárság kiala-
kulásával, használati eszközeikkel. Ki-
próbálhatták a karikás ostort, lovagoltak,
patkót dobáltak, megismerkedtek a kora-
beli fegyverekkel és viselettel, és ki is
próbálhatták õket. Az agymûködést és a
reakcióképességet serkentõ botos játéko-
kat játszottak. Simogatták a tanyán élõ
háziállatokat, és a természetben élõ vad-
állatokkal is kontaktust teremtettek. Be-
tyár népdalokat énekeltünk. Esti feladat-
ként az aznap elhangzott tíz különbözõ
szóból verset, kisregényt vagy kisnovel-
lát kellett írniuk és felolvasniuk vagy elõ-
adniuk, ami nagy sikert aratott. A gyere-
kek rendkívül jó érzékkel írták meg a 
rövid fogalmazásaikat.

3. nap, szerda

A harmadik napon a helyi nevezetessé-
gekkel ismertettük meg a gyerekeket. El-
sõ állomásunk az önkormányzat épülete
volt, ezután a helytörténeti múzeumot lá-
togattuk meg. Ezen a napon az elsõ fel-
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adat az itt található tárgyakkal való is-
merkedés, azok memorizálása volt: a ré-
gi használati tárgyakat késõbb fotók
alapján kellett beazonosítaniuk. Ezután
egy kis sétával a Tájházba érkeztünk,
ahol Szabadszállás hagyományos tárgyi
kultúrájával, szokásaival ismerkedtek a
gyerekek. Különleges régi hangszereket
próbálhattak megszólaltatni, ebédre hely-
ben sütött kenyérlángost kaptak. Miköz-
ben ezt a rendkívül ízletes, hagyományos
magyar ételt kóstoltuk, meghallgathattuk
történetét, megismertük elkészítési mód-
ját. Ebéd után pihenésképpen régi mes-
terségekkel kapcsolatos tesztet töltöttek
ki a táborlakók.

A mûvelõdési házban folytatódott az
aznapi program: Török László dráma-
pedagógus foglalkozásán vettek részt 
a gyerekek. Hazafelé megtekintettük a
Dörmögõ házat, ahol József Attila roko-
na élt; a költõ róla írta a versét.

4. nap, csütörtök

Csütörtökön a „nagy” irodalmi és törté-
nelmi vetélkedõ elõtt egyórás gimnaszti-
kával és játékos versennyel frissítettük
fel a gyerekeket, gyakorlásképpen a pén-
teki sportversenyre.

A több blokkból álló irodalmi vetélke-
dõ az egész délelõttöt elfoglalta. A játé-
kok sorából csak egy példa a TérKép cí-

mû játék: A3-as lapon vaktérképet kaptak
a csapatok és külön borítékban képeket,
mindegyik egy irodalmi mûhöz kapcso-
lódott. A képeket fel kellett ragasztani a
térképre a megfelelõ ország, illetve város
helyére, melléjük írták az irodalmi mû
szerzõjét, címét és a hely nevét, ahol a
történet játszódik.

Délután a nagy fejtörést levezetendõ a
„természet szépe” versenyre került sor,
félórás növénygyûjtéssel, növényhatáro-
zással egybekötve. Mindegyik csapat 
kiválasztotta, melyik társát akarja felöl-
töztetni. Egy órájuk volt arra, hogy a
gyûjtött növényekbõl ruhadekorációt ké-
szítsenek csapattársuknak, amelyet egy
divatbemutató keretében megismertettek
a jelenlevõkkel. Az esti program filmve-
títés volt.

5. nap, péntek

Az utolsó tábori nap délelõttjén sportver-
senyeket indítottunk a táborvezetõ tanár
kollégánk vezetésével. Délután a gyere-
kek tábori élményeikrõl plakátot készí-
tettek. Egy rövid, fotókkal illusztrált kép-
zõmûvészeti totót iktattunk be, míg vár-
tuk a zene- és harcmûvészt. A tábor zárá-
sa során kihirdettük a csapatversenyek
eredményét, díjakat osztottunk ki a részt-
vevõk között. A tábor idején készített leg-
jobb fotókból diavetítést tartottunk.
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A táborozás egyértelmûen pozitív
eredménnyel zárult. A fõvárosi önkor-
mányzat elégedett volt a programokkal

és a szervezéssel, a könyvtár pedig falai
közül kilépve éppen egyik kiemelt célkö-
zönségének, a tizenéveseknek tudott tar-
talmas, ugyanakkor szórakoztató progra-
mokat nyújtani. A gyerekektõl kért írás-
beli vélemények is elégedettségrõl tanús-
kodtak. Az eltöltött idõszakra vonatkozó-
an többen csak azt nehezményezték,
hogy kevés volt a palacsinta. Reméljük,
hogy a Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár
együttmûködése a fõvárosi önkormány-
zattal a jövõben is folytatódik, és jövõre
hasonló programokkal, de több palacsin-
tával tudjuk fogadni a táborozókat. ■
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Könyvtáravató Nagytétényben

Az Új Széchenyi Terv keretében
Budafok-Tétény, Budapest XXII. kerü-
let Önkormányzata egymilliárd forin-
tos beruházással, uniós támogatással
valósította meg a Nagytétény központ
komplex rehabilitációja címû városre-
habilitációs fejlesztési projektjét. 

Ennek a programnak része és egyik
fontos eleme az egykori ortodox zsina-
góga könyvtári célra történt átalakítá-
sa. A Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár
nagytétényi könyvtára új helyre, kibõ-
vített és felújított épületbe költözhetett.
Így a könyvtár alapterülete a korábbi
75 négyzetméterrõl 240 négyzetméter-
re nõtt. 

A teljesen akadálymentesített mû-
emlék fõépületben és a hozzá kapcso-
lódó, új építésû részben különbözõ kul-
turális-közmûvelõdési funkciók kaptak
helyet, így a megújuló alapszolgáltatá-
sokon túl kiállítások, kulturális progra-
mok várják majd a látogatókat. 
A könyvtár pedagógiai különteremmel

is rendelkezik, mely a helyi oktatási in-
tézményekkel való együttmûködésben
kap fontos szerepet. A nagytétényi ol-
vasókat a könyvtár nemcsak felfrissí-
tett és bõvített könyv-, hangoskönyv-
és DVD-állománnyal várja, hanem 
ingyenes hozzáférést kínál számukra
korszerû elektronikus szolgáltatások-
hoz, ügyintézéshez, e-folyóiratokhoz,
adatbázisokhoz. A településrész rászo-
ruló lakói számára a kerület vezetésé-
vel kötött együttmûködési megállapo-
dás keretében biztosított a Könyvet
Házhoz szolgáltatás.  

Az új könyvtár 2013. szeptember 
2-ától – hétfõn, szerdán, pénteken, 13-
tól 19; kedden és csütörtökön: 10-tõl
16 óráig – várja a polgárokat.

Az épület felújításának terveit
Daragó László és Rabb Péter készítet-
te, a kivitelezõ az Épkar Zrt. volt.

A projekt az Európai Unió támoga-
tásával, az Európai Regionális Fejlesz-
tési Alap társfinanszírozásával valósult
meg. További támogatók: Budapest Fõ-
város Önkormányzata és a Nemzeti
Kulturális Alap. ■



Egy estére újra közöttünk jártak azok,
akiket már csak égi játszótársakként em-
leget Békés Itala színmûvésznõ. Pályájá-
ról a kezdetektõl máig mesélt, a tõle
megszokott fanyar humorral és nagy len-
dülettel. 

Bölcs és vidám anekdoták hangzottak
el, miközben végigkísértük a mûvésznõ
életútjának állomásait, szerepeinek egy-
egy emlékezetes pillanatát, találkozásait
a régi pályatársakkal. A tatai Móricz
Zsigmond Városi Könyvtár sorozata, az 

Egy csészényi hang címû rendezvény
vendégei 2013. június 12-én lehettek ré-
szesei ennek a különös hangulatú ese-
ménynek. Rögtön a Menner Bernát Ze-
neiskola növendékeinek muzsikája után
más hangulatba kerültünk. A mûvésznõ a
székek között sétálva, beszélgetve indí-
totta az estét, szépen, fokozatosan kimo-
solyogva mindenkibõl a kintrõl hozott fe-
szültséget, görcsöket, míg végül oldottan,
a szépre fogékonyan hallgatták az elõ-
adást a nézõk. A mûvészi pálya indulása,
a pártállami idõk hangulatának érzékelte-
tése, jellemzõ pillanatai, majd a fokoza-
tosan kinyíló világban helyét keresõ mû-
vész élethelyzetei vetültek elénk. 

Másfél órára nem létezett más, csak
emlékek, derû – némi bölcs melankóliá-
val vegyítve –, és a régiek varázsa újra
életre kelt. Az elõadást követõen dediká-
lással zárult az este. Köszönjük Békés
Italának a varázslatot, köszönjük a szép
emlékezést. ■
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Égi játszótársakkal találkoztunk a földön

✒✒    Petrozsényi Eszter

Hírek a gyermekirodalomból

Az Astrid Lindgren-emlékdíj
Stockholmban székelõ 
irodájának információi 
már elérhetõk a Twitteren is:
https://twitter.com/awardofficealma

Az alábbi cíímen a gyermekirodalom-
mal kapcsolatos újdonságokat talál-
hatnak:
http://astridlindgrenmemorialaward.
wordpress.com/



Május 18-án délelõtt került sor a tatai
Móricz Zsigmond Városi Könyvtárban a
kamaszokról szóló sorozat záró rendez-
vényére. 

Mosonyi Mária iskolapszichológus
„összefoglaló” elõadása szinte eszenciája
volt az eddig, szeptember óta elhangzott
többi, gondolatébresztõ délelõttnek. Tag-
lalta, hogy a kamaszkori problémák elsõ
eredõje már kb. nyolc hónapos korban
fellelhetõ. Késõbb a dackorszak kezelése
a szülõ részérõl szintén befolyásolhat ké-
sõbbi viselkedési formákat. A családi
környezet, az otthoni nevelés három fõ
vonalát vázolta, s azok késõbbi hatásait
elemezte. Maga a serdülõ, aki nemcsak
pszichés, hanem intenzív biológiai folya-
matokat is megél a tárgyalt korban, szin-
tén elszenvedõje ennek az idõszaknak. A
vagányság és a kifelé mutatott kemény-
ség mögött ekkor vágyik a legjobban a
kimutatott szeretetre, melyet ugyanakkor
csak igen ritkán enged kifejezésre juttat-
ni, és fõleg nem nyilvánosan. A demokra-
tikusan, ésszerû korlátok között nevelt

kamasz, aki tudja, hogy bizalommal for-
dulhat a családi környezetben szüleihez
(útmutatásért, tanácsért), sokkal köny-
nyebben vészeli át ezt az idõt, mint az,
akit autokrata vagy pedig laissez-faire
stílusban neveltek. Mindig próbáljon
meg indulattól mentesen, korrekt elvárá-
sokkal és azok számonkérésével, de so-
sem felcsattanó dühvel, agresszióval irá-
nyítani a szülõ. 

Ez sokszor nehéz, de bármennyire ki-
látástalannak is látszik néha a helyzet,
egy szolgáljon vigaszul minden érintett
szülõnek: ez a kor is elmúlik, átvészelhe-
tõ, és ez már az utolsó próbatétel a szülõ-
gyerek kapcsolatban. Amint ez véget ér, a
szülõ ismét visszakapja azt a szeretniva-
ló, aranyos gyermeket – immár felnõtt-
ként –, akit a serdülõkor elõtt ismert. ■

Könyvtári Levelezõ/ lap • 2013. augusztus 11

Az utolsó kamasz panasz

✒✒    PE



Újabb elõadásához érkezett az oroszlányi
Gárdonyi Géza Városi Könyvtár Így ír-
nak Õk... címû rendezvénysorozata. Ez-
úttal Reviczky Gyula élete és költészete
címmel került megrendezésre, elõadója
pedig Újváry László, a lévai Reviczky
Társulás tiszteletbeli elnöke volt. A szá-
mos érdeklõdõt – köztük Papp Péter
oroszlányi alpolgármestert, valamint 
az elõadót elkísérõ Török Alfrédot, a
CSEMADOK lévai járási elnökét – a ren-
dezõ bibliotéka igazgatója, Takács Tímea
köszöntötte. 

Reviczky a magyar szimbolizmus, a
modern irodalom korai elõfutára, majd
az úgynevezett „elveszett költõnemze-
dék” tagja volt. Felfogásában a pozitivis-
ta determinizmus, a kereszténység és
Schopenhauer eszméi ötvözõdtek. Tagja
volt a Petõfi Társaságnak, s a nagy szí-

nésznõvel, Jászai Marival is bensõséges
kapcsolata volt. Reviczky hitvallása: 
„A világ nyomora megváltoztathatatlan,
egyetlen lehetõség a részvét, a megbo-
csátás és a belátó humor.” Ebben az érte-
lemben tekintette „humoristáknak” a leg-
nagyobb emberbarátokat és mûvészeket:
Jézust, Goethét, Buddhát, Arany Jánost,
Tolsztojt és másokat. Gondolatai mélyen 

kifejezik nyomorban és nélkülözésekben
töltött életének szenvedéseit, melyek leg-
ismertebb mûveit inspirálták: Ifjúságom,
A bánatból, Osztályrészem, Magamról és
a Magány. Amikor pályája kezdett felfe-
lé ívelni, már elhatalmasodott tüdõbaja,
melynek következtében Budapesten
hunyt el. 

Igazi irodalmi nagyságát és jelentõsé-
gét csak halála után ismerték fel. ■
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Elõadás Reviczky Gyuláról

✒✒    Takács Tímea



Az oroszlányi Gárdonyi Géza Városi
Könyvtár gyermekkönyvtárában idén is
sor került a már hagyományosnak számí-
tó sakkversenyre, melyet az itt mûködõ
Sakk szakkör szervez meg évrõl évre. Az
idén hatodik alkalommal ültek asztalhoz
a sakksport iránt érdeklõdõ gyerekek, 
fiatalok, hogy megmérettessék tudásukat.
Három korcsoportban összesen tizen-
négy versenyzõ folytatott küzdelmet a
sakktáblán. A legnagyobb harcot a legki-
sebbek vívták, s szurkolókban sem volt
hiány. A versenyen a szakkör tagjai és az
e sport iránt érdeklõdõ gyerekek vettek
részt.

Eredmények:
8–10 éves korosztály
I. hely: két gyõzelem, egy döntetlen – Fe-
hér László Márk és Molnár Gergõ Máté
III. hely: egy gyõzelem – Csámpai Mar-
tin

11–14 éves korosztály
I. hely: három gyõzelem – Bázsa László
II. hely: két gyõzelem – Kárai Sándor
III. hely: egy gyõzelem – Bázsa Tamás
15–18 éves korosztály
I. hely: négy gyõzelem – Éliás Gergõ
II. hely: három gyõzelem – Szécsi Balázs
III. hely: két gyõzelem – Hajnal Viktória
A sakksport iránt érdeklõdõ gyerekeket
és fiatalokat minden héten csütörtökön
16 órától várja a gyermekkönyvtárban
Szécsi Balázs szakkörvezetõ. A nyári
szünet után októberben ismét sor kerül
szimultán sakkversenyre, melyen mester
szintû játékossal vehetik fel a küzdelmet
a versenyzõk. ■
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Házi bajnokság a gyermekkönyvtárban

✒✒    Szlezákné Molnár Katalin



Pályázati forrásokból, 5,5 millió forintos
uniós összegbõl került megfelelõ helyére
2013. augusztus 31-én a háromezer fõt
meghaladó lakosságú Hajós könyvtára. 

Az eszközöket 2012. augusztus 1. és
2013. április 30. között szerezték be,
amikor az építési munkálatok is zajlottak
– az új berendezésekhez az önkormány-
zat segítségével és a Nemzeti Kulturális
Alap (NKA) támogatásával jutottak. Az
átadót az alap tájékoztatója elõzte meg,
ahol L. Simon László alelnök, az Ország-
gyûlés sajtóbizottságának elnöke kifej-
tette: az NKA megalakulásának huszadik
évfordulója alkalmából rendezett októbe-
ri konferenciára a meghívást több európai
fõváros hasonló intézményének vezetõi,
miniszterek, a kulturális élet szereplõi fo-
gadták el, többek között Londonból, Szó-
fiából, Zágrábból. Az eseményre jelenik
meg továbbá az a könyv, mely az NKA
húsz évét mutatja be. Kifejtette: az 
NKA szakmaiságát nem lehet megkérdõ-
jelezni, a döntéseket a szakma legki-
válóbbjai hozzák. Nem lehet azonban 
elvárni az állami mecenatúrától, hogy
szociális feladatokat is ellásson. Egyetlen
célja, hogy minõségi kulturális termékek
jöjjenek létre például ösztöndíjak segítsé-
gével, és azok eljussanak az értõ közön-
séghez. Az alap munkájáról elmondta:
stabil intézményrõl van szó, mely húsz
év óta hasonló struktúrában támogatja a
legjobb pályázatokat. A forrásszerkezet
alakult csupán át az évek során, 2009
elõtt ugyanis a járulékbevételekbõl gaz-
dálkodott az NKA. Azóta azonban az ál-
lami támogatásokon túl az alap jelentõs
összeget tudhat magáénak az ötös lottó

játékadójának köszönhetõen. Krucsainé
Herter Anikó fõigazgató tájékoztató elõ-
adásából kiderült: évente tízezernél is
több pályázat érkezik be az alaphoz, és
tízbõl hét kap is valamiféleképpen támo-
gatást. Az elmúlt húsz év alatt 111 mil-
liárd forint került az alapon keresztül a
kulturális élethez – az összeg 112 551 tá-
mogatott pályázat között oszlik el. 

A megújult könyvtár

Bács-Kiskun megyében 2005-ben indult
el a kistelepülési könyvtárellátás korsze-
rûsítése állami támogatással, aminek kö-
szönhetõen mára hetvenegy községben a
Bács-Kiskun Megyei Katona József
Könyvtár szolgáltatóhelye látja el a la-
kosságot sokféle szolgáltatással. A leg-
fontosabb változások közé a könyvtári
nyilvános terek megnövelése, átalakítása
tartozik, amit az önkormányzatok több-
nyire saját forrásból biztosítanak. 
A könyvtári szolgáltatást nyújtó informá-
ciós és közösségi helyek teljesen új be-
rendezését kilencven százalékos forrással
az NKA támogatja. Ebben a megyében
év végére elkészül a hatvannyolcadik
megújított könyvtár is, amibõl ötvenöt-
höz az alap nyújtott 1,5–2,5 millió forin-
tos pénzügyi segítséget.

Hajóson évek óta szünetelt a könyvtá-
ri szolgáltatás, míg a megyei könyvtár és
a városi önkormányzat ez év elején
könyvtárellátási szerzõdést nem kötött. 
A pályázat eredményeként a régi kisisko-
lában három tanterem egybenyitásával
kétszáztíz négyzetméteres korszerû
könyvtárat rendeztek be egyedi gyártású
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Megnyitott az új könyvtár Hajóson
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könyvtári bútorokkal. A TIOP-pályázat-
ból nyolc legújabb számítógép áll az ol-
vasók rendelkezésére. Két géppel a me-
gyei könyvtár bõvítette a gépparkot,
amin a könyvtárosok kapcsolódnak rend-
szeréhez. Bevezetik a vonalkódos köl-
csönzést, a helyben nem talált dokumen-
tumokat pedig a megyei könyvtár bizto-
sítja könyvtárközi kölcsönzéssel.

A legkisebbeket játék- és mesesarok
várja sok képes, mesés újdonsággal. 
A nagyobbak számos tanulást támogató
könyv és játék között válogathatnak. 
A hely alkalmas a kiscsoportos gyerek-
és felnõttprogramok befogadására is.

Bács-Kiskun: könyvtári nagyhatalom

Bányai Gábor, a megyei közgyûlés elnö-
ke elmondta, a megye számos kistelepü-
lésén mûködik könyvtár, a hajósi az 
ötvenkilencedik hely, ahol könyvtári
szolgáltatáshoz juthatnak a lakosok.
Hozzátette, ugyan hallotta már azt más-
tól, hogy luxus válságos idõkben a kultú-
rára költeni, õ ezt másként gondolja. 
Szerinte meg kell teremteni annak lehe-
tõségét, hogy a megye lakosai fogyaszt-
hassák a kultúrát. Elmesélte, hogy fel-
ajánlásnak köszönhetõen háromszáz kép
kerül hamarosan Halasra az egykori
nagybányai festõtelep hagyatékaként,
olyan mûvészek képei színesítik pedig
ezt a palettát, mint Ferenczy Károly. 
L. Simon László hozzátette, a megyében
egy év alatt tizennyolc könyvtárat avattak
fel, ami egyedülálló. Ramháb Mária, a
kecskeméti Katona József Megyei
Könyvtár igazgatója vágta el a könyvtárt
megnyitó szalagot. ■

Forrás: kultura.hu

Energiahatékony könyvtár
Angliában

Ma már az építészet egyre több terü-
letén kap hangsúlyt a fenntartható-
ság és energiahatékonyság, nem volt
ez másképp az angliai könyvtár ese-
tében sem.

Az Egyesült Királyságban talál-
ható Worcester Könyvtár a tavalyi
évben nyitotta meg kapuit a nagykö-
zönség elõtt. Az épület több szem-
pontból is megfelel a fenntarthatóság
kritériumainak. Idén tovább bõvítet-
ték a kerti részt, az átalakítás nemrég
fejezõdött be.

Az innovatív formatervezésérõl
híres Feilden Clegg Bradley Studio,
amelynek nevéhez a könyvtár építé-
se is fûzõdik, igyekezett olyan
komplex épületet létrehozni, mely
egyszerre illeszkedik a környezõ te-
rület esztétikai adottságaiba és hasz-
nálja ki a helyi éghajlat sajátossá-
gait.

A fenntarthatóság legfõbb elemei
az energiatakarékos vízellátó rend-
szer, a helyi és természetes alap-
anyagok felhasználása, illetve õsho-
nos növényfajok telepítése az ökoló-
giailag gazdag kertbe. A tervezõk
igyekeztek minél több zöld területet
tervezni a könyvtár udvarába, ezzel
is segítve az olvasók megfelelõ ki-
kapcsolódását és esztétikusabbá téve
a környezetet.

Forrás: tisztajovo.hu
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A Magyar Könyvtárosok Egyesülete 45.
Vándorgyûlésén, Egerben a Könyvtáros-
tanárok Egyesülete (KTE) Hogyan lehe-
tek/maradhatok könyvtárostanár? Képzé-
si lehetõségek címmel tartott számos 
érdeklõdõt vonzó szekcióülést.

A kérdés aktualitását a napjainkban
zajló változások adják. Egyrészt éppen
átalakulóban van a felsõoktatás, az eddi-
gi bolognai rendszer helyett a tanárkép-
zés ismét osztatlan képzés lett.

A másik fontos változás, hogy a köz-
oktatás rendszerében az iskolák 2013. ja-
nuár 1-jétõl a KLIK (Klebelsberg Intéz-
ményfenntartó Központ) irányítása alá
tartoznak. Az átállás problémáit mutatja,
hogy az elmúlt hetekben, hónapokban
számos kolléga kereste az egyesületet be-
sorolási gondokkal, kérdésekkel.

Szekcióülésünkön körképünkben arra
kerestünk választ, milyen képzettség kell
jelenleg az iskolai könyvtárostanári stá-
tus betöltéséhez, milyen továbbképzési
lehetõségek vannak, lesznek a már pá-
lyán lévõ kollégáknak.

Elõször Szakmári Klára, a KTE elnö-
ke ismertette a legalapvetõbb jogszabá-
lyokat, amelyek meghatározzák munkán-
kat (2011. évi CXC. törvény a nemzeti
köznevelésrõl, 3. melléklet, 20/2012.
EMMI-rendelet a nevelési-oktatási intéz-
mények mûködésérõl és a köznevelési in-
tézmények névhasználatáról). Elõadásá-
ban kitért a jogértelmezésbõl adódó
problémákra is, amelyek a mostani fe-
szültségek forrását adják. (Pedagógusstá-

tusnak számít-e a könyvtárostanári stá-
tus, milyen végzettség kell ahhoz, hogy
annak tekintsék.)

Ezután Barátné Hajdú Ágnes (Szegedi
Tudományegyetem – SZTE – Juhász
Gyula Pedagógusképzõ Kar, Szeged)
adott rövid történeti áttekintést arról,
hogy Szegeden már ötödik éve tart a
könyvtárpedagógia-tanár MA-képzés,
második tanár szakként. A diploma okle-
veles könyvtárpedagógia-tanár minõsí-
tést ad. 2013-tól ugyanitt lehetõség nyílik
arra, hogy osztatlan tanár szakként
könyvtárostanári képesítést szerezzenek
az érdeklõdõk. Ezután több felsõoktatási
intézmény képviselõinek bevonásával
(Barátné Hajdu Ágnes, SZTE, Lengyelné
Molnár Tünde, Eötvös Károly Fõiskola –
EKF – Humáninformatikai Tanszék,
Eger, Varga Katalin, Pécsi Tudomány-
egyetem – PTE – Felnõttképzési és Embe-
ri Erõforrás Fejlesztési Kar, Pécs) orszá-
gos áttekintést kaptunk a jelenlegi képzési
helyzetrõl. A beszélgetést Dömsödy And-
rea, a KTE alelnöke vezette.

Eszerint 2013-ban tíz féléves osztatlan
képzés keretében könyvtárostanár szak
indul Debrecenben, Pécsett, Szegeden.
Egerben most folyik a képzés akkreditá-
ciója, valószínûleg 2014-ben már itt is in-
dul. Kimenõ rendszerben a Master kép-
zések is futnak ezzel párhuzamosan.

Posztgraduális képzésként pedagógus
szakvizsga szerezhetõ az ELTE Pedagó-
giai és Pszichológiai Karán, könyvtár-pe-
dagógia szakiránnyal.

I s k o l a i  k ö n y v t á r a k
Hogyan lehetek/maradhatok könyvtárostanár?

✒✒    P. Szabó Melinda



Informatikus könyvtáros szak jelenleg
tíz helyen végezhetõ (Debrecen – Debre-
ceni Egyetem, Baja – Eötvös József Fõis-
kola, Eger – EKF, Budapest – ELTE, 
Kaposvár – Kaposvári Egyetem, Nyír-
egyháza – Nyíregyházi Fõiskola, Szom-
bathely – Nyugat-magyarországi Egye-
tem, Pécs – PTE, Jászberény – Szent 
István Egyetem, Szeged – SZTE), de
fontos tudni, hogy ez a képzettség nem
elegendõ az iskolai könyvtárostanári
szakképesítéshez, emellé kell még egy
pedagógiai szakot is végezni.

Iskolarendszeren kívüli szakképzésre
ad lehetõséget a Könyvtári Intézetnek az
Országos képzési jegyzéken szereplõ se-
gédkönyvtáros képzése. A képzés modul-
rendszerû, szakmai gyakorlatot is magá-
ban foglaló, négyszázötven órás képzési
program alapján zajlik, a végzettség
megszerzése szigorú szakmai és vizsgáz-
tatási követelményekhez kötött.

A meglévõ szakképzettség felfrissíté-
séhez is jó néhány érdekes, tartalmas 
továbbképzést kínálnak a felsõoktatási

intézmények. Néhány cím csupán a vá-
lasztékból: Interaktív e-könyvtár (Eger –
EKF), Elektronikus tananyagfejlesztés és
használtatás a könyvtárban (Eger –
EKF), Digitális könyvtár (Kaposvár –
KE), Fejlesztõ biblioterápia (Kaposvár 
– KE). 

Szekcióülésünk utolsó részében 
Cs. Bogyó Katalin (SZTE Juhász Gyula
Gyakorló Általános és Alapfokú Mûvé-
szeti Iskola) mutatta be, hogyan is mûkö-
dik a könyvtárpedagógia-tanár szakos
hallgatók szakmai gyakorlata az iskolai
könyvtárban. A gyakorlóiskola könyvtá-
rában folyó munkát összegzi a Kis KTE
könyvek 5. kötete (Útmutató a gyakorló-
iskolák könyvtárainak szolgáltatásfej-
lesztéséhez / Cs. Bogyó Katalin, Dán
Krisztina, Dömsödy Andrea).

Az MKE 45. Vándorgyûlésének 
iskolai könyvtári szekciójában elhang-
zott információk, anyagok megtekint-
hetõk a Könyvtárostanárok Egyesü-
letének honlapján: http://www.ktep.hu/
MKEvandgy2013. ■
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Kitüntetések

Augusztus 20. elõestéjén a könyvtári szak-
területen hosszabb idõn át végzett kiemel-
kedõ teljesítményének elismeréseként
Szinnyei József-díjat kapott:
Fehér Miklós István, a Könyvtári Intézet
könyvtárosa, 
Fonyó Istvánné, a Budapesti Mûszaki- és
Gazdaságtudományi Egyetem Országos
Mûszaki Információs Központ és Könyv-
tár ny. fõigazgatója,
Kokas Károly, a Szegedi Tudományegye-
tem, Klebelsberg Kuno Könyvtár fõigaz-
gató-helyettese,

Takács Ferenc, az Apáczai Nevelési és Ál-
talános Mûvelõdési Központ Könyvtárá-
nak igazgatója.
A felsõoktatás területén végzett kiemelke-
dõ munkájáért Trefort Ágoston-díjat ka-
pott:
Varga Ferencné, a Szegedi Tudomány-
egyetem Természettudományi Kar Mate-
matikai Tanszékcsoport szakkönyvtár ve-
zetõje. ■

A kitüntetetteknek gratulálunk, továb-
bi munkájukhoz sok sikert kívánunk! 
(a szerk.)



A huszonöt éve mûködõ Bod Péter Társa-
ság célkitûzései közé tartozik a könyvtá-
ros szakma egy szûkebb területének, a
könyvtárostanár könyvtárpedagógiai
munkájának a felkarolása, megsegítése,
valamint a Bod Péter könyvtárhasználati
versenyek megszervezése és lebonyolítá-
sa. Ez utóbbi tevékenységnek a kezdemé-
nyezõje Ugrin Gáborné Majoros Márta
tanár, könyvtáros volt, aki még 1993-ban
indította el ezeket a vetélkedõket.

2013 tavaszán a Bod Péter Társaság
támogatásával ismét meghirdettük az
ötödik–hatodik osztályos tanulók számá-
ra az országos könyvtárhasználati tehet-
ségkutató versenyt. Ezekkel a versenyek-
kel ugyanakkor tisztelegni akartunk és
akarunk Bod Péter, a tudós-lelkipásztor
nagysága elõtt, akinek az életében igen
fontos szerepet játszott a könyv, az olva-
sás, a tanulás, a tudományok mûvelése.

Az erdélyi tudós a Szent Hilárius
(Nagyszeben, 1760) címû, „szívet vidá-
mító, elmét élesítõ, kegyességre serkentõ
rövid kérdésekbe és feleletekbe foglalt
dolgok” könyvében nagyon találóan a tu-
dományról a következõket írta:

„– Minek tartod a tudományt?
– Élet szemének, lélek eledelének, oly

gazdagságnak, amely veled jár, veled hál,
s még akkor is el nem vesztheted, mikor
mindenedet elveszted.”

A 2013-as verseny megszervezésében
és lebonyolításában jelentõs részt vállalt
és kiváló munkát végzett a Veres Pálné
Gimnázium két könyvtárostanára: Hock
Zsuzsa és Murányi Adrienn.

Nagy örömünkre nagyon sokan jelent-
keztek, szinte megháromszorozódott a
jelentkezõk száma. Nem volt az ország-
nak olyan megyéje, ahonnan ne érkezett
volna nevezés a versenyre. A téma ezút-
tal Bod Péter és a térkép volt, természe-
tesen a térkép fogalmát kiterjesztve az 
atlaszokon át egészen a gondolattérké-
pig, a családfáig. Az írásbeli verseny
2013. február 22-én tíz és tizenegy óra
között zajlott le. A tanulóknak a munká-
hoz az eddig elsajátított könyvtárhaszná-
lati tudásra volt szükségük. A feladatok
megoldásához segédeszközöket, kézi-
könyveket nem használhattak. száznyolc
tanuló küldte vissza az írásbeli forduló
kitöltött feladatlapjait. Az elérhetõ pont-
szám hegvenhárom volt. A feladatlapo-
kon jól átgondolt, építõ-nevelõ jellegû
kérdések voltak.

Íme néhány a teljesség igénye nélkül:
– Készítsd el egy könyvtár térképét!

Használd a tanult elnevezéseket!
– Melyik könyvtárban õrzik a legtöbb

és legrégibb magyar térképet?
– Rakd betûrendbe az alábbi térkép-

készítõket!(Tíz név következett.)
Forrástípusra vonatkozóan:
– Honnan tudhatod meg, hogy Bod

Péter életének melyik szakaszában készí-
tette a térképeit?

– Miben találod meg a kartográfia szó
jelentését?

– Miben tudnál utánanézni, hogy mi-
vel foglalkozik a földmérõ?

– Hol néznél utána, ki volt Atlasz a
mitológiában?
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Országos könyvhasználati tehetségkutató verseny 2013 tavaszán

✒✒    Bellágh Rózsa



– Készítsd el a kézikönyvek család-
fáját!

• Milyen az olvasók számára fontos
információt tartalmaz az Országos Szé-
chényi Könyvtár honlaptérképe?

• Oldd fel a rövidítéseket egy meg-
adott rekordban!

Utolsó feladatként a tanulóknak egy
gondolattérképet kellett elkészíteniük a
megadott szöveg és ábra segítségével. 
A gondolatok kapcsolódását Bod Péter
Az Isten vitézkedõ anyaszentegyháza …
históriája (Bázel, 1760) címû mûve –
amely négy világrész-térképet is tartal-
maz (Európa, Ázsia, Amerika, Afrika) –
alapján kellett ábrázolniuk.

A visszaküldött és megoldott felada-
tok között voltak igen jók, közepesek és
természetesen gyengék is. A dolgozatok
javítását a fent említett két könyvtáros-
tanáron kívül Szepesi Hajnal, a Bókay
János Szakközépiskola nyugdíjas könyv-
tárostanára végezte. A legjobb tizenhat
dolgozat készítõi jutottak tovább és vet-
tek részt a szóbeli vetélkedõn. A verseny-
zõk és kísérõ tanáraik Budapestrõl, 
Fehérgyarmatról, Kiskunhalasról, Nagy-
körösrõl, Székesfehérvárról, Szentesrõl
és Szolnokról érkeztek. A tanároknak, az
iskolai könyvtárosoknak döntõ szerepük
van a felkészítésben, és egyik igen fontos
személyiségjegyük a változásokhoz való
alkalmazkodás képessége. A jó könyvtá-
rostanár a gyermekekért van, és képes 
arra, hogy küldetését felelõsen végiggon-
dolja a mai világunkban is, a számítógép
világában. Központi navigáló szerepe
van az iskolában, az olvasásra nevelés-
ben, a különbözõ információs rendszerek
közötti eligazodás megismertetésében.

Ugyanakkor az iskolai könyvtárosi pá-
lya mindig is elkötelezettséget jelentett

és jelent kultúránk szellemi kincseinek a
megõrzésére és a továbbadására. Meg
kell õrizni a korábbi értékeket, de fel kell
hívni a figyelmet a változásokban rejlõ
veszélyekre is.

A verseny döntõjét 2013. március 
22-én tartottuk a Veres Pálné Gimnázium
könyvtárában. A könyvtár Ugrin Gá-
borné Majoros Márta nevét viseli, a név-
adással Márta emlékét akartuk és akarjuk
megõrizni, aki tanári-nevelõi pályáján
mindvégig bátran, kitartóan és követke-
zetesen szegõdött a könyv és könyvtár
ügy mellé.

A könyvtárhasználati szóbeli vetélke-
dõn a zsûrit Hock Zsuzsa, Szepesi Haj-
nal, Csányiné Pap Györgyi könyvtáros-
tanárok és Bellágh Rózsa, a Bod Péter
Társaság vezetõségi tagja, könyvtáros al-
kották. A verseny munkájában részt vett
még a Bod Péter Társaság két további
tagja, Gráber Jánosné és Bónis Márta.

Azért is fontos, hogy a verseny helye
kizárólag könyvtár legyen, mert a téma
nemcsak a könyvtárismeret, hanem a
könyvtárhasználat is. Ilyenkor nem csu-
pán a tanulók lexikális ismereteit mérjük,
hanem a könyv- és könyvtárhasználati
jártasságukat, készségeiket is. A köny-
vekrõl szólva újra Bod Péter gondolatai
jutnak eszünkbe, aki a fent említett Szent
Hilárius címû munkájában a következõ-
ket jegyezte le:

„– Micsoda mesterek tanítnak harag
nélkül, intnek félelem nélkül?

– A könyvek.”
A diákoknak három, a térképhez kap-

csolódó szemelvény alapján egy tárgy-
szót, majd témát kellett kiválasztaniuk,
amire aztán a kiselõadásaikat felépíthet-
ték. A gyakorlati részben a szellemi mun-
ka technikáját alkalmazva mindenik diák
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egy vázlatot készített el. Használhatták a
könyvtár teljes gyûjteményét, az iskola
adatbázisát. Jegyzeteltek a kézikönyvek-
bõl, a szakirodalomból, a periodikumok-
ból. A versenyzõknek a vázlat elkészítése
után meg kellett adniuk a forrásjegyzéket
is. A szóbeli során, a feleléskor pedig a
jegyzeteik alapján beszámoltak a válasz-
tott témáról. A zsûri tagjai rávezetésként
és kiegészítésként a könyvtárhasználati
ismeretek témakörébõl kérdéseket tettek
fel a diákoknak.

A döntõben három diák jeleskedett, õk
kapták a legtöbb pontot. Õk lettek a
könyvtárhasználat verseny elsõ, második
és harmadik helyezettje.

1. díj: Váradi Nikolett, Móra Ferenc
Általános Iskola, Budapest; felkészítõ ta-
nár: Frankó Orsolya

2. díj: Vadler Emma, Veres Péter Gim-
názium, Budapest; felkészítõ tanár:
Szlávikné Cséfalvay Krisztina

3. díj: Kordás Rebeka, Felsõvárosi Ál-
talános Iskola, Kiskunhalas; felkészítõ
tanár: Mészárosné Lõvey Mónika

A gyõztes diákok alaposan felkészül-
tek a versenyre, sõt még egyéni véle-
ménynyilvánításra is sor került. A többi-
ek közepesen, szerényebben szerepeltek.

A díjkiosztásra az Országos Széché-
nyi Könyvtár (OSZK) dísztermében ke-
rült sor. Ugyanis ugyanazon a napon,
március 22-én nyílt meg itt a hagyomá-
nyos Szép Magyar Térkép-kiállítás. 1996
óta minden évben pályázatot hirdet az
ELTE Térképtudományi és Geoinforma-
tikai Tanszéke, valamint az OSZK Tér-
képtára a Szép Magyar Térkép cím elnye-
résére. A beküldött pályamûvekbõl, a 
térképekbõl aztán kiállítást rendeznek. 
A Szép Magyar Térkép 2012 ünnepség
megnyitóján az egybegyûlteket Sajó

Andrea, a nemzeti könyvtár fõigazgatója
köszöntötte, majd az eseményt megnyi-
totta és méltatta Klinghammer István
akadémikus, felsõoktatásért felelõs ál-
lamtitkár. 

Az egész rendezvényt Plihál Katalin,
az OSZK különgyûjteményi igazgatója
irányította, aki egyben a térképeket érté-
kelõ és díjazó zsûri elnöke is volt. Õ és a
fõigazgató, miután értesültek arról, hogy
könyvtárhasználati versenyünk témája a
térkép, meghívtak bennünket a kiállítási
ünnepségre, így annak záró részeként itt
vehették át versenyzõink a jutalmakat.

Mind a tizenhat diák dicséretben ré-
szesült, emléklapot és könyvjutalmat ka-
pott. Az elsõ három helyezettnek és fel-
készítõ tanáraiknak pedig oklevelet és
könyvjutalmat adtunk át. Hock Zsuzsa
nyújtotta át a díjakat, aki meleg szavak-
kal és tömören fogalmazott dicsérõ mon-
datokkal ajándékozta meg a versenyzõ-
ket. A jutalmak anyagi fedezetét a Bod
Péter Társaság biztosította.

Összegezve a nap eseményeit megálla-
píthatjuk, hogy a versenynek a Szép Ma-
gyar Térkép 2012 kiállítás megnyitásával
egybekötött kiértékelése és a díjak átadása
derûs, baráti légkörben zajlott le. A gyer-
mekek jelenléte a díszterem pódiumán,
mint egy üde, tavaszi virágcsokor, színe-
sebbé, hangulatosabbá tette a rendez-
vényt. A tanulók örvendtek a díjaknak, a
dicsérõ szavaknak, és különösen annak,
hogy ilyen szép helyen, a nemzeti könyv-
tár dísztermében vehették át a jutalmakat.
Igen hasznos és tanulságos volt számukra
az OSZK Térképtárában tett látogatás is,
ahol különleges térképeket, földgömbö-
ket, azaz „igazi kincseket” láthattak Plihál
Katalin vezetése mellett. Jó érzéssel és él-
ményekben gazdagon tértek haza. ■
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Az MKE-emlékérmet 2013-ban a követ-
kezõ kollégák kapták:

Gerencsér Judit, az MKE Jogi Szek-
ció titkára, a Kúria Jogi Szakkönyvtára
könyvtárvezetõje,

Kiss Péterné (Kovács Mária), az MKE
Heves Megyei Szervezet tagja, a gyön-
gyösi Vachott Sándor Városi Könyvtár
igazgatóhelyettese,

Pallósiné Toldi Márta, a Magyar
Könyvtárosok Egyesülete Vas Megyei
Szervezet tagja, a szombathelyi Berzse-
nyi Dániel Megyei Könyvtár igazgatója,

Szamosvári Istvánné (Mezei Mária),
az MKE Pest Megyei Szervezet tagja, a
ráckevei Skarica Máté Városi Könyvtár
munkatársa,

Szõnyi Éva, az MKE Bibliográfiai
Szekció elnöke, a budapesti Corvinus
Egyetem Központi Könyvtár kutató
könyvtár vezetõje,

Okos-Rigó Ilona, a kolozsvári Köz-
ponti Egyetemi Könyvtár nyugalmazott
könyvtárosa.

A Magyar Könyvtárosok Egyesületé-
nek elnöke elnöki emléklap posztumusz
elismerésben részesítette Román
Lászlóné Pócz Máriát, a Baranya Megyei
Könyvtár volt igazgatóját.

A Kertész Gyula-emlékérem idei kitünte-
tettje Mándli Gyula, a váci Katona Lajos
Városi Könyvtár igazgatója.

Az MKE és az Informatikai és Könyvtá-
ri Szövetség által 2000-ben közösen ala-
pított Az Év Fiatal Könyvtárosa díj kitün-
tetettje 2013-ban Zahuczky László, a mis-
kolci II. Rákóczi Ferenc Megyei és Váro-
si Könyvtár munkatársa lett.

A Kovács Máté Alapítvány 2013-ban
Horváth Pétert, a kaposvári Takáts Gyu-
la Megyei és Városi Könyvtár munkatár-
sát jutalmazta az Év Fiatal Könyvtárosa
díj különdíjával.

A vándorgyûlésen kiosztották a Fitz Jó-
zsef-díjakat is. A díjat 1988-ban alapítot-
ták, névadója a brassói születésû könyv-
és nyomdásztörténész, könyvtártudomá-
nyi író, Fitz József, aki 1930 és 1933 
között újjászervezte a pécsi egyetemi
könyvtárt, majd 1933-tól 1945-ig az Or-
szágos Széchényi Könyvtár fõigazgatója
volt.

A díjat a
könyvtárosok
javaslatai alap-
ján az idén De-
ák Eszternek és
Zvara Ediná-
nak az Orszá-
gos Széchényi
Könyvtár ala-
pításának 210.

évfordulójára kiadott, Levélben értesít-
sen engem! Kortársak Széchényi Ferenc
könyvtáralapításáról (OSZK-Kossuth
Kiadó) címû könyve, Nyáry Krisztiánnak
a Corvina Kiadó gondozásában megje-
lent, Így szerettek õk: magyar irodalmi
szerelmeskönyv címû mûve, valamint a
Cerkabella Könyvkiadónál napvilágot lá-
tott Elfelejtett lények boltja kapta, amely
mai szerzõk karácsonyi verseit és meséit
tartalmazza. ■

A díjazottaknak gratulálunk, mun-
kájukhoz további sikereket kívánunk! 
(a szerk.)

Díjak a Magyar Könyvtárosok Egyesülete (MKE) vándorgyûlésén



A metrón népszerûsítik 
az olvasást Sanghajban

Az olvasást népszerûsítõ szolgáltatást in-
dít a sanghaji metró.

Az egyelõre kísérleti jelleggel futó
program a 24 milliós nagyvárost nyugat-
kelet irányban kettészelõ zöld metróvo-
nalon zajlik. A „földalatti könyvtár" lé-
nyege, hogy a metróállomásokon elhe-
lyezett könyvespolcokról az utasok ízlé-
süknek és hangulatuknak megfelelõ ol-
vasnivalót – könyveket vagy magazino-
kat – vehetnek le és olvashatják õket uta-
zásuk ideje alatt a szerelvényeken. A cél-
állomásra érve az ottani polcokra teszik
vissza a köteteket, újságokat.

A szolgáltatás teljesen ingyenes, az ol-
vasmányokért letétet sem kell elhelyezni,
a kezdeményezést támogatandó mind-
össze egy jüan, vagyis mintegy negyven
forint adományozására ösztönzik az ol-
vasókat.

A programot a városi metrótársaság
egy helyi könyvesbolttal karöltve indítot-
ta, a kölcsönzésre kitett használt könyve-
ket egy tavalyi lakossági gyûjtõakció so-
rán szerezték be.

A kezdeményezés nem titkolt célja az
olvasási kedv fellendítése. Egy augusztus
közepén megjelent statisztika szerint a ti-
zennyolc és hetven év közötti kínaiak na-
ponta átlagosan mindössze tizenöt percet
olvasnak, és évente átlagban csupán 4,39
könyvet „fogyasztanak”. Ez jelentõsen
elmarad a nemzetközi szintektõl: az
ENSZ Nevelésügyi, Tudományos és Kul-
turális Szervezete (UNESCO) tavalyi fel-
mérése szerint Oroszországban ötvenöt,
az Egyesült Államokban huszonegy, Ja-
pánban tizenhét könyvet olvasnak el a la-
kosok évente.

A felmérésbõl az is kiderül, hogy a kí-
nai lakosság fele saját bevallása szerint
alig olvas. A leggyakrabban említett
okok között az idõhiány, az olvasás mint
szokás hiánya és a televízió elõnyben ré-
szesítése szerepel.

Forrás: kitekinto.hu
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Európa legnagyobb 
könyvtára?

Birminghamben új könyvtár nyílt a nyár
végén, melyet többen nem csak a világ
legexkluzívabb, de legszebb könyvtárá-
nak is tartanak.

A 189 millió fontba, vagyis átszámít-
va 63,5 milliárd forintba kerülõ
könyvtárat a holland Mecanoo építési
iroda tervezte, amelynek tulajdonosa,
Francine Houben így nyilatkozott a
lenyûgözõ épületrõl: „Az épületre úgy
gondolok, mint egy ódára a kör for-
májához!”

A különösnek tûnõ mondat teljesen
jogos – a rendkívül modern épület
valóban a körökre koncentrálódik, nem
csak a különleges, koncentrikus körökbõl
álló fémhálónak köszönhetõen, hanem
maga a belsõ tér is körökbõl épül fel.

Az épület tíz év alatt készült el, és
immár Európa legnagyobb nyilvános
könyvtárának címét is viselheti.

Sokakat meglepett, mikor bejelentet-
ték a terveit, az pedig még inkább, hogy
meg is valósult, hiszen az elmúlt tíz
évben több mint kétszáz nyilvános
könyvtárt ítéltek bezárásra, arról nem is
beszélve, hogy a csupán néhány méterre
fekvõ, elõzõ könyvtár csupán egy esz-
tendõ híján negyven éve épült - 1974-ben
nyitották meg

„A régi könyvtár remek munkát
végzett, de lejárt az ideje. Fáradt épület
volt, és nem volt megfelelõ ahhoz, hogy
átadja azt a tudást és kultúrát, amit a
XXI. század nyújt nekünk” – mondta a
könyvtárakért felelõs hivatal vezetõje.

Egy ideig most nem építenek új
könyvtárat a városban, az új intézményt
ugyanis úgy tervezték, hogy legalább
száz évig teret tudjon adni a változtatá-
soknak is.

Naponta tízezer látogatóra számí-
tanak.

Forrás: mosaiconline.hu
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