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Július 1-jétõl új igazgatója van a komáro-
mi Jókai Mór Városi Könyvtárnak,
Rigláné Berczeli Mária személyében. 
Kinevezését hosszú és tartalmas szakmai
pályafutása, a helyi kultúra érdekében
végzett kiemelkedõ szakmai és vezetõi
munkája elismeréseként nyerte el öt évre,
2018-ig. Ebbõl az alkalomból régi isme-
rõsként beszélgettem egykori osztálytár-
sammal, kedves kolléganõmmel. 

Érettségi után, 1977-ben kerültél elsõ – és
mindmáig egyetlen – munkahelyedre. 
A szakmai képzés minden szintjét megjár-
tad. Könyvtárkezelõ, könyvtáros asszisz-
tens voltál, majd 1992 és 1996 között
könyvtár-pedagógia szakot végeztél a sze-
gedi Juhász Gyula Tanárképzõ Fõiskolán.
1997 és 1998 között felsõfokú kulturális
menedzseri képzés keretében vezetési is-
mereteket, andragógiát, humánerõforrás-
menedzsmentet, rendezvényszervezést
hallgattál, többek között. Szakdolgozatod
kistelepüléseken létesítendõ teleházak té-
makörébõl írtad. 1997-tõl gyarapító-feldol-
gozó könyvtárosként és emellett 2001-tõl
igazgatóhelyettesként mûködtél, az intéz-
mény minden posztján teljesítettél szolgá-
latot. Nem említettem az általad talán leg-
jobban szeretett s személyiségedet ismerve
hozzád legközelebb álló területet. 1982 és
1997 között gyermekkönyvtáros voltál.

• Már a ’80-as években nagyon jó kap-
csolatot alakítottunk ki a város oktatási
intézményeivel. Rendszeresek voltak a
könyv- és könyvtárhasználati foglalko-

zások. Ekkor kezdõdtek a nyári szabad-
idõs olvasótáborok, kézmûves táborok,
amelyeknek aktív szervezõje, vezetõje
voltam. Nagyon sok hátrányos helyzetû
kis olvasóval találkoztam, akik nyitottak
voltak az egyéni foglalkozásra, olvas-
mányélményeik megosztására a könyv-
tárossal. A szakirodalom alapján, az ok-
tatási intézmények gyermekvédelmi
szakembereivel együttmûködve, kialakí-
tottam a gyermekkönyvtárban a hátrá-
nyos helyzetû gyermekolvasókkal való
foglalkozás módszereit. Ebbõl írtam
szakdolgozatomat a szegedi fõiskolán
Ezek a gyerekek rendszeres olvasói let-
tek a könyvtárnak, évek múlva is vissza-
jártak, csak úgy beszélgetni. Most már
felnõttként is olvasóink között vannak,
az életben is megállják a helyüket. Igen,
ezt nagyon szerettem, szeretem a mai na-
pig, Örülök, hogy utódom hasonló szín-
vonalon folytatja munkámat fiatal olva-
sóink körében.

Információszolgáltatás, adatbázis-építés,
dokumentumbeszerezés, tartalmi és for-
mai feltárás integrált számítógépes könyv-
tári rendszerben… A gyarapító-feldolgo-
zó könyvtáros munkája nagy odafigyelést,
precizitást kíván, más jellegû szakmai ki-
hívást jelentett számodra, felsõfokú szak-
képesítés birtokában. Ráadásul 2001-tõl
igazgatóhelyettesi teendõket is elláttál
mindemellett.

• A gyarapító munkát a fenntartó elvárá-
sai, az anyagi keretek és az olvasói igé-
nyek, a feltárást, a számítógépes kata-
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logizálást pedig a gyûjteményrészek ha-
tározzák meg. Egyszerûbb leírások 
készülnek a kötelezõ olvasmányokról,
részletesebb, sokszor analitikus leírások
a helyismereti gyûjteményben elhelye-
zett dokumentumokról, folyóiratszámok
cikkeirõl. Az érvényes szabványok sze-
rint, az internetes forrásmegosztás köve-
telményeinek megfelelõen kell leírni, fel-
tárni, hogy más könyvtárak is át tudják
venni adatbázisukba, bekerülhessenek
az országos könyvtári rendszerbe, ha
szükség van rájuk. Mindez annak érde-
kében, hogy a használó számára elérhe-
tõk, visszakereshetõk legyenek ezek a
dokumentumok. Ha nem pontosan vé-
gezzük, elvesznek a dokumentumok hal-
mazában. A könyvtár az információk
tengerében dokumentumaival, szolgálta-
tásaival, rendezvényeivel a minõségi
kultúrát igyekszik közvetíteni. A komáro-
mi könyvtár látogatói a minõségi kultúra
mellett tették le a voksot. A könyvtár ré-
szese kell hogy legyen minden ember
hétköznapjainak, a mindennapok rutin-
jának. Ezért dolgozunk, hogy bõvíthes-
sük felhasználói körünket, szorosabbra
fûzhessük a kapcsolatokat az olvasók és
a könyvtár között.

Igen, itt térhetünk át vezetõi programodra,
terveidre, a könyvtár stratégiájára, kon-
cepciódra – hogy csak pár ilyen fajsúlyos
kérdést említsek beszélgetésünk folytatá-
saként.

• Pályázatomban felvázoltam a jogsza-
bályi környezetet, helyzetelemzést végez-
tem, és az elkészített SWOT-analízis bir-
tokában a városi könyvtár feladatait
dióhéjban így fogalmaztam meg:
1. A könyvtár az információs, tudásala-
pú társadalom alapintézménye. Komp-
lex, hagyományos és digitális tartalma-

kat egyaránt gyûjtõ, feldolgozó és szol-
gáltató intézményként mûködjön.
2. A könyvtár az oktatás, a képzés, a ku-
tatás és az innováció nélkülözhetetlen
háttérintézménye, az élethosszig tartó
tanulás színtere.
A könyvtár továbbra is legyen a város és
környéke, a határon túli magyarság szel-
lemi, információs és tudományos mûhe-
lye, a helyi tájékoztatás központja, a te-
lepülés dolgozószobája.
3. A könyvtár a kultúra, a közmûvelõdés,
a közösségi találkozások színtere, a kul-
turális sokszínûség támogatója.
Komárom történelmi tradíciói okán fon-
tos szerepet kell betöltenie könyvtárunk-
nak a határon túli magyarság informáci-
ós és kulturális ellátásában.
4. A digitális mûveltség megszerzésének
biztosítása könyvtári alapfeladat. Pályá-
zatok segítségével kívánjuk megvalósítani.
5. A partnerközpontú könyvtár kialakítá-
sának feltétele a minõségirányítás beve-
zetése. A könyvtár vezetõhelyetteseként
részt vettem ilyen irányú képzésen, mun-
katársaim is elkötelezettek egy hatéko-
nyabban mûködõ, használó szempontú
könyvtár kialakítása mellett.

Ez nagyon szép, és egyúttal nagyon sok
konkrét feladatot ad az intézmény vala-
mennyi dolgozójának az elkövetkezendõ
években. Szakfelügyelõként van némi rá-
látásom a könyvtár társadalmi környezeté-
re, általános helyzetére, mûködésére,
gondjaira is. Hogyan áll a három „telephe-
lyen” mûködõ könyvtár megfelelõbb épü-
letbe történõ elhelyezésének ügye?

• 2010 óta napirenden tartja fenntartónk
a kérdést. A megfelelõbb gazdasági kö-
rülmények között jó esélyünk van rá,
hogy a jelenleginél [összesen 481 m²]
nagyobb épületben, együtt mûködhessen
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mind a gyermek-, mind a felnõtt-
könyvtár. A szõnyi fiókkönyvtár elhelye-
zésére is keressük a megoldást. A megle-
hetõsen népes és elnyúló településrészen
mindenképpen szükséges és szakmailag
indokolt fiókkönyvtár mûködtetése.

A másik súlyos problémát az állomány-
gyarapítási keret nagyságában, annak je-
lentõs mértékû csökkenésében érzékel-
tem. 2012-re mindösszesen egymillió 
forintot tervezhetett erre a célra a városi
könyvtár. Ez a megelõzõ évinek mind-
össze húsz százaléka. A dokumentumel-
látás színvonalát jelentõs mértékben ve-
szélyezteti. A minõségromlás miatt
vesztettetek-e olvasókat?

• Én remélem, hogy ez az átmeneti for-
ráshiány nem okozott minõségromlást,
hiszen az elõzõ években kiemelkedõen
magas volt a dokumentumokra költhetõ
költségvetési támogatás. A tervszerûen
gyarapított állomány átsegített minket
ezen a helyzeten. Nem utolsó sorban
megemlíthetem, hogy éltünk az Országos
Dokumentumellátási Rendszer adta
könyvtárközi lehetõségekkel. Most érez-
tük igazán a könyvtárak hálózatban való
mûködésének elõnyeit. Beszerzési kere-
tünk 2013-ra 2,8 millió forintra javult,
ami pozitív elmozdulás a megelõzõ évek-
ben biztosított összeg irányába. Ez per-
sze még mindig kevesebb annál, de pél-
dául olvasói adományokkal is próbáljuk
gyarapítani állományunkat. Szerencsére
nem vesztettünk használókat, amiért to-
vábbra is keményen kell dolgoznunk. 

A partnerség az önkormányzattal, a város
különbözõ oktatási, kulturális és civil
szervezeteivel a könyvtár erõsségei közé
tartozó terület. A határon átnyúló szakmai
kapcsolatoknak különleges jelentõséget
ad a város földrajzi helyzete, múltja.

• Élénk kapcsolatokat ápolunk a szlová-
kiai Komárom Szinnyei József Városi
Könyvtárával és az Anton Bernolák ne-
vét viselõ érsekújvári városi bibliotéká-
val. A Selye Jánosról elnevezett felsõok-
tatási intézménnyel kiépített kapcsolatot
jellemzi, hogy olvasóinknak több mint tíz
százaléka a határ szlovákiai oldalán
élõk, köztük az említett felsõoktatási in-
tézmény hallgatói közül kerül ki.

Idézek a szakfelügyeleti jelentésbõl: „Ko-
márom a magyar történelemben többször
kapott kiemelt szerepet […] bizonyosan
lényegesen kevesebbet tudhatnának az itt
élõk errõl, ha nem folyna ilyen magas
színvonalú helyismereti gyûjtõ- és kutató-
tevékenység a Jókai Mór Városi Könyvtár-
ban.” Vezetõ elõdöd, Györgyné Rabi Len-
ke, igazgatói munkája mellett foglalkozott
a helyismereti gyûjteménnyel. Nyugdíjba
vonulása ûrt hagyott maga után a könyvtár
munkájának ezen a speciális területén.
Hogyan tovább? Lesz-e segítséged, kép-
zett embered erre a feladatra?

• A települési könyvtárak legértékesebb
része a helyismereti gyûjtemény. Ez ad
lehetõséget a kutatásra, ez határozza
meg a könyvtár egyedi arculatát. A helyi
történelem, a lokális információk könyv-
tári dokumentumai kiemelt figyelmet ér-
demelnek a gyarapítás és a feldolgozás
szempontjából. Ez eddig is így volt, és
népszerûsítette a könyvtár és a település
hírnevét, a hozzá kapcsolódó kiadvá-
nyok, kiállítások, rendezvények növelték a
komáromiakban a településhez fûzõ pat-
riotizmust, a szülõföld szeretetét. Rabi
Lenke professzionális módon mûvelte ezt
a tevékenységet. Mindenképpen folytatni
kívánjuk ezt a munkát, együttmûködve a
helyi kutatókkal, helytörténészekkel, ci-
vil szervezetekkel, társintézményekkel.
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Folytatni kívánjuk a digitalizálást, e-
könyvtárunk fejlesztését is. Szeretném,
hogy Lenke visszajárhasson legalább
hetente egyszer helyismereti szaktanács-
adóként, aki utódjának át tudja adni a
tapasztalatait. Fenntartónk is partner
ebben. Hoszszabb távon pedig könyvtár-
történelem szakos kolléga alkalmazását
tartanám megfelelõnek erre a posztra.

Ha már a személyi feltételeknél tartunk,
nem állom meg, hogy meg ne kérdezzem:
hogyan bírod továbbra is a gyarapítás-fel-
dolgozás munkaterületét, vezetõi feladata-
id mellett?

• Igazgatóként munkaügyi feladatok,
számlák kezelése, értekezleteken való
részvétel, rendezvények szervezése és
számos más vezetõi feladat mellett egyre
kevesebbet tudok foglalkozni régi mun-
kámmal. Mindenképpen megoldást kell
találnom erre a gondra is, a fenntar-
tónkkal partnerségben. A könyvtár gyûj-
tõköri szabályzatát igazgatóhelyettes-
ként én dolgoztam ki. Vallom, hogy a
könyvtári munka alapja a jó gyûjtemény,
hiszen minden szolgáltatásunk a gyûjte-
ményre épül. Ezért a gyarapító munkát
mindenképpen szeretném folytatni.

Már csak a minõségbiztosítási rendszer
kialakítása és bevezetése miatt is. Minõsé-
gi mutatók kidolgozása, minõségme-
nedzsment bevezetése a könyvtárban, nem
hagyhatja érintetlenül e munkaterületet
sem. Mikorra szeretnétek kidolgozni, al-
kalmazni ezt a rendszert?

• A 2014. év feladata lesz, csakúgy, mint
az állományellenõrzés megszervezése és
lebonyolítása, természetesen a napi
munkák mellett.

Aktív és sikeres pályázatírói és megvaló-
sítói tevékenység, honlapszerkesztés
egyebek között, amiket nem tudtunk érin-

teni, részletezni. Kisváros „kis könyvtárá-
ban” természetes, hogy mindenki csinál
mindent, kisebb a differenciálódás a mun-
katerületek között, mint nagyobb települé-
si, közmûvelõdési könyvtárakban. Az ol-
vasószolgálati munkából is kiveszed a ré-
szed. Ez nemcsak a helyzet szülte feladat-
vállalás, hanem szakmai hivatástudatod
része.

• Az olvasószolgálat a legfontosabb fel-
adata minden könyvtárnak. Ott csúcso-
sodik ki minden erõfeszítés, minden hát-
térmunka. A konkrét találkozás az olva-
sókkal elengedhetetlen a vezetõ részére.
A kölcsönzés, tájékoztatás során sok
mindent le tud szûrni akár a kollégák
munkájáról, akár az olvasók igényeirõl,
elégedettségérõl, esetleges kifogásaikról.
A heti egy délutánon végzett olvasószol-
gálati munkához ragaszkodom, és részt
vállalok a szombati ügyeletekben is. A
könyvtáros munkája segítõ hivatás.
Megkeresni, kézbe adni, utánajárni, elõ-
készíteni az információt, háttérmunkát
végezni annak érdekében, hogy elkészül-
jön egy dolgozat, megszülessen egy kiál-
lítás, valaki felkészüljön egy vizsgára,
tájékozódjon a gyermeknevelés rejtelme-
iben, megismerje a hobbijához szüksé-
ges könyveket, vagy csak hasznosan tölt-
se el a szabadidejét – még lehetne sorol-
ni a lehetõségeket. Ezzel a hivatással ál-
landóan ébren lehet tartani érdeklõdé-
sünket, tudásszomjunkat, emberekkel va-
ló törõdésünket. Számomra a könyvtár a
legjobb hely a világon.

Hivatástudat, szakértelem, lelkesedés
mindez szükséges ahhoz, hogy a könyvtá-
rosok mellett minél több olvasó is otthon
érezze magát a komáromi Jókai Mór Váro-
si Könyvtárban. Ehhez kívánunk sok si-
kert! Köszönöm a beszélgetést. ■
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Vajon mit profitálhat öt magyar könyvtá-
ri vezetõ az egyhetes holland tanulmány-
útból? Az utazás után csaknem két 
hónappal, leülepedett élményekkel, a
résztvevõk közül ki-ki maga döntheti el,
mit is tud a tapasztalatokból munkájába
beépíteni. 

Az Informatikai és Könyvtári Szövet-
ség NKA-pályázata keretében Bánkeszi
Katalin, Czékli Béla, Dippold Péter,
Ignéczi Lilla és Lükõné Örsi Gabriella
kapott lehetõséget, hogy 2013. június 2.
és 8. között élményeket és tapasztalato-
kat gyûjtve holland könyvtárakat látogas-
son.

A munka még itthon kezdõdött a
programok megszervezésével. Ahhoz,
hogy kialakítsuk a meglátogatandó intéz-
mények körét, elõzetes tájékozódásra
volt szükség. Mivel a csapatban köz-
könyvtárosok, szakkönyvtári vezetõ és
egyházi könyvtár igazgatója is volt, úgy
döntöttünk, hogy feladatunkat tágan ér-
telmezve a könyvtárak lehetõ legszéle-
sebb körét igyekszünk meglátogatni. Így
a tervek között a közkönyvtárak mellett
egyetemi könyvtárak és a nemzeti biblio-
téka is szerepelt.

Hollandia könyvtárügyérõl nem ren-
delkeztünk tapasztalatokkal, ezért igye-
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M û h e l y
Egy hét Hollandiában
Szakmai tanulmányút öt magyar könyvtári vezeto részvételével

✒✒    Dippold Péter

Tanulmányutak könyvtári vezetõk
számára az NKA támogatásával

A Nemzeti Kulturális Alap Közgyûjte-
mények Kollégiuma (NKA) 2012 de-
cemberében meghívásos pályázatot írt
ki közgyûjtemények vezetõinek szak-
mai továbbképzésére külföldi tanul-
mányút keretei között. Könyvtári terü-
leten az NKA az Informatikai és
Könyvtári Szövetséget (IKSZ) bízta
meg a tanulmányutak megszervezésé-
vel.

A pályázatra az IKSZ nyolc vezetõ
állású könyvtári szakembert jelölt. 
A kiválasztásnál az angol nyelvtudás
és a szakmai tapasztalatok mellett fõ
szempont volt, hogy a tanulmányúton

lehetõleg több könyvtártípus képvise-
lõi vegyenek részt. A résztvevõk szak-
mai háttere egyben meghatározta a
meglátogatandó intézmények körét is.

A tanulmányút helyszíne: Egyesült
Királyság (öt fõ), Hollandia (öt fõ),
Dánia (öt fõ).

A tanulmányút célja, hogy a vezetõ
magyar könyvtári szakemberek bete-
kintést nyerjenek az Egyesült Király-
ság, Dánia és Hollandia különbözõ
könyvtártípusainak munkájába, hogy
tapasztalataik felhasználásával elõse-
gítsék intézményük, illetve az egész
magyar könyvtári rendszer fejlesztését.
A konzultációba bevont intézmények
köre: nemzeti könyvtár, közkönyvtár és
egyetemi könyvtár.



keztünk helyi segítséget keresni a progra-
mok megszervezéséhez és a partnerek
felkutatásához. Igaz, hogy a honlapok
alapján az alapvetõ tájékozódás könnyen
megtörténhetett, de „kívülrõl” nehéz lett
volna felderíteni a helyi specialitáso-
kat. Szerencsénkre megkeresésünkre a
FOBID Holland Könyvtári Fórum nevû
szervezet (amely többek között külföldi
érdeklõdõk könyvtári programjainak
szervezésére is szakosodott) elvállalta a
tanulmányút teljes szakmai tartalmának
kialakítását. Tevékenységük nyomán az
öt nap alatt hét városban tizenkét intéz-
ményt látogattunk meg.

Közkönyvtárak

Openbare Bibliotheek Amsterdam
(Amszterdami Közkönyvtár)

Az Openbare Bibliotheek valamennyi
Amszterdamban mûködõ közkönyvtár
közös neve. 1919-ben alapították az elsõ
könyvtárat, gyûjteménye napjainkban 
1,7 millió kötetre rúg. 2007-ben a köz-
ponti könyvtár mellett 28 tagkönyvtárral
és 43 kölcsönzõponttal (például kórhá-
zakban) rendelkezett. Jelenleg a fiók-
könyvtárak száma 26, további csökkenté-
süket tervezik. Évi forgalmunk 2007-ben
5 millió kölcsönzés/év volt, a beiratko-
zott olvasók száma 165 ezer fõ. Az utób-
bi években a kölcsönzések száma tizenöt
százalékkal csökkent.

A központi könyvtár 2007-ben költö-
zött a mostani, új épületébe, jelenleg 
Európa legnagyobb közkönyvtára. A tíz-
emeletes épület 28 500 négyzetméterén
1200 ülõhelyet használhatnak a látoga-
tók, amibõl 600 internetkapcsolattal ren-
delkezõ számítógéppel van ellátva. A ter-

vezõ környezethatékony megoldásokat
alkalmazott (ledes polcmegvilágítás, kör-
nyezetbarát szellõzõrendszer). Az épület-
ben két színházterem található, az egyik
kimondottan gyerekek számára. A na-
gyobbikban havonta 25 elõadást tartanak
vagy saját szervezésben, vagy a termet
bérbe adva. 300 négyzetméter kiállítótér-
rel rendelkeznek, valamint több külön-
gyûjteménnyel. Az épület tetején étterem
várja nem csak a használókat, hanem a
turistákat is, szép kilátással a kikötõre.

Az épületbe bárki szabadon beléphet.
A könyvtár stratégiájának egyik sarkala-
tos pontja a nyitottság és a szabad hozzá-
férés biztosítása. Az intézménynek fel
kellett készülnie a bevándorlók nagy szá-
mára. Amszterdamban 12 különbözõ et-
nikum számára gyûjtenek és kölcsönöz-
nek dokumentumokat. Az olvasók között
magas az egyetemi hallgatók aránya,
akik nem csak a helyi intézmények diák-
jai. Az a tapasztalat, hogy a látogatók
nyolcvan százaléka tanulásra használja a
könyvtárat, és egyre többen dolgoznak
saját laptopon. Az épület kialakítása, a
szolgáltatások fejlesztése és a kényelmes
környezet biztosítása oda vezetett, hogy
az olvasók átlagosan 2,5 órát töltenek az
épületben, ami a korábbiakhoz viszonyít-
va jelentõs elõrelépést jelent.

Az elektronikus könyvek szolgáltatá-
sa fõként az EBSCO HOST-on keresztül
történik, amelynek adatbázisaiban renge-
teg e-book is elérhetõ, igaz, fõként angol
nyelven. A holland e-book piac jelenleg
csak néhány ezer könyvet tartalmaz, a 
kiadók és a könyvtárak között hasonló
érdekellentéten alapuló feszültség érez-
hetõ, mint itthon. Az e-könyveket a
könyvtár ugyan megveszi, PDF-ben tá-
rolja, de önálló kölcsönzésük jelenleg
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nem megoldott. A könyvtár saját állomá-
nyának katalógusa és a vásárolt adatbá-
zisok mellett központi szolgáltatásokat is
sugároz, többek között a rotterdami
muziekweb.nl digitális zenei könyvtárat,
valamint a központilag fejlesztett orszá-
gos elektronikus könyvtárat (biblio-
theek.nl).

Bibliotheek Rotterdam 
(Rotterdami Közkönyvtár)

A Rotterdami Közkönyvtár központi
könyvtárának épületét 2004-ben adták át.
A város központjában álló intézményt
évente 2,7 millió ember látogatja, a be-
iratkozott olvasók száma 100 ezer. Állo-
mányát 1 millió könyv, 100 napilap,
1500 magazin és több mint 450 ezer CD
és 15 ezer DVD alkotja. A kölcsönzések
száma évente meghaladja a 3,5 milliót.

A zenei gyûjteményben ezen túl kb.
300 ezer bakelitlemez is található. Ez a
kollekció Európa legnagyobb zenei gyûj-
teménye. Állományára épül az országos
könyvtári rendszer számára nyújtott köz-
ponti szolgáltatás a digitalizált zenei
anyagokból. A Rotterdami Közkönyvtár
megállapodik a mûvek forgalmazási jo-
gairól a szerzõkkel és a kiadókkal, és
azokat a kialkudott feltételek alapján
hozzáférhetõvé teszi más könyvtárak
számára. Különgyûjteményként kezelik
az ún. Erasmus-gyûjteményt, amely az
Erasmus által írt és róla szóló könyvek
legnagyobb kollekciója a világon. A köz-
ponti könyvtár épületében található egy
színházterem is.

A Rotterdami Közkönyvtárban a vál-
ság hatására változtatni kellett a korábbi
szakmai koncepción. A személyzet lét-
száma 330-ról 210 fõre csökkent (har-
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minchét százalékkal). Ezt a kiesést haté-
konyabb munkaszervezéssel próbálták
pótolni, valamint a tagkönyvtárak mû-
ködtetésének felülvizsgálatával. A vizs-
gálatok azt mutatták, hogy a kis 
tagkönyvtárak nem mûködnek gazdasá-
gosan, ezért az elmúlt évben az eddigi 
23 tagkönyvtárból nyolcat bezártak, és
további kettõ megszüntetését tervezik
(jelenleg 15 fiókkönyvtárral mûködnek).
Inkább kevesebb, de szélesebb szolgálta-
tási kínálattal rendelkezõ, nagyobb
könyvtár mûködtetése hatékony a fenn-
tartó számára. 

A rotterdami városi könyvtárban a
könyvtárosok jelenléte a létszámhiány
miatt minimálisra csökkent. A hatemele-
tes épületben minden emeleten egy infor-
mációs szigetet alakítottak ki, ahol csu-
pán egy könyvtáros teljesít szolgálatot.
Itt is használják a kölcsönzõ automatá-

kat, amivel szintén jelentõs munkaerõ-
megtakarítást értek el. Költségeket kímé-
lõ módszernek látszik az önkéntesek 
alkalmazása is, de a rotterdami könyvtár-
ban óvatosan kezelik ezt a kérdést: csak
erõsen megszûrve válogatnak a nagyszá-
mú jelentkezõ közül.

Szolgáltatásaik közül meghatározóak
az iskolákkal közösen szervezett progra-
mok, állományalakítási koncepciójukban
nagy szerepet kapnak az iskolák szem-
pontjai (200 elemi iskolával tartanak szo-
ros kapcsolatot, a gyermekkorú olvasók
száma 40 ezer). 

Rendszeresen szerveznek olvasásfej-
lesztõ programokat, különös tekintettel a
bevándorlók nagy számára (az olvasók
ötven százaléka bevándorló, alacsony ol-
vasási készséggel). 30 számítógépen spe-
ciális nyelvok-tató szoftverek segítik a
bevándorlók oktatását. 
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Nieuwe Bibliotheek Almere 
(Almerei Közkönyvtár)

A közkönyvtári szerep újragondolására
jó példa egy Amszterdam melletti kisvá-
ros új könyvtárának egyedi koncepciója.
Almere lakossága döntõen fiatal, nagyon
sok a bevándorolt. Ezt a tényt is figye-
lembe véve a polgármester és a könyvtár-
igazgató az építésszel közösen egy köny-
vesbolt jellegû elképzelést valósított meg
a városi könyvtárban. Korábbi tapaszta-
lataik azt mutatták, hogy az emberek
nyolcvan százaléka nem tudja elõre, mit
is szeretne kikölcsönözni a könyvtárból,
jobban szeretnek a polcokon böngészve
olvasnivalót találni maguknak. Ezért a
könyvtár szakított a hagyományos „szak-
irodalom – szépirodalom – kézikönyvtár”
felosztással, és az egész állományt tema-
tikus rendbe szervezve modern, könyves-

bolt jellegû felosztást alakított ki. Az
egész épület úgy néz ki, mint egy szóra-
koztató központ, a „könyvesbolt” mellett
színházterem, étterem, zenehallgatási le-
hetõség is található benne. A bookshop
koncepciót Hollandiában sem fogadják el
egységesen a szakemberek, egy útnak
tartják a lehetséges megoldások közül.

Public Library Spijkenisse 
(Boekenberg)

Spijkenisse kisváros 2012-ben átadott új
könyvtárépülete jó példa az esztétikai,
környezetvédelmi és könyvtárszakmai
szempontok kombinálására. A fejlõdõ
kisváros központi kulturális terének ter-
vezõje az esztétika mellett minden tekin-
tetben figyelembe vette a takarékossági
szempontokat. A ház energiatakarékos
fûtési-hûtési és világítási rendszerrel mû-
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ködik, amely a természetes energiaforrá-
sokat (föld- és napenergia) is hasznosítja.
A építészeti és könyvtárszakmai szem-
pontból is érdekes és újszerû könyvtár
méltán népszerû a Rotterdam melletti
kisvárosban. A piramisszerûen kiképzett
épületben valamennyi könyv „szabadpol-
con” található, a polcok magasabb részei
szolgálnak raktárként. Ebben a könyvtár-
ban is nagy jelentõséget tulajdonítanak a
különbözõ vonzó rendezvények szerve-
zésének, ennek fizikai lehetõségét a ter-
vezõ eleve belegondolta az épületbe.

Ede Kulturcentrum

Az edei kultúrközpontban jól megfigyel-
hetõ a korábban szeparáltan mûködõ
funkciók racionális egymás mellé kerülé-
se. A tízéves folyamat eredményeképpen
ma egy házban és közös szervezetben
mûködik a könyvtár, a színház- és kon-
certteremmel rendelkezõ kultúrház és a
zeneiskola. Emellett egy magánkézben
lévõ galéria is gazdagítja az intézmény
kulturális kínálatát. A lakosság szem-
pontjából a képlet egyszerû: egy helyen
minden megtalálható, és ez számukra 
kényelmes. A munkatársak elmondása
szerint ezt az állapotot a gazdasági szük-
ségszerûség hozta létre, de az egy szerve-
zetben dolgozó szakemberek hosszú,

kompromisszumokat is magában foglaló
folyamat után ma már közösen tevékeny-
kednek a polgárok kulturális ellátása ér-
dekében.

Egyetemi könyvtárak

Amsterdam University Library

Az Amszterdami Egyetemi Könyvtár ne-
héz döntéseket hozva építette ki egységes
könyvtári rendszerét. A tudományok tel-
jes spektrumát felölelõ egyetem az egyes
kari könyvtárakat egységes struktúrába
szervezte, ami a számítógépes rendsze-
rek egységesítését is magában foglalta. 
A korábbi tanszéki kiskönyvtárakat 
összevonták, a tagkönyvtárak szövetsé-
geként mûködõ rendszerben csak a na-
gyobb könyvtárak maradtak fenn. 
A rendszeren belül a hallgatók bárhol
hozzáférnek a dokumentumokhoz, az
elõjegyzett dokumentumokat a központi
könyvtárban kaphatják meg. Itt is auto-
mata kölcsönzés mûködik, valamint a
hallgatók tanulását szolgáló különféle ol-
vasótermek, amelyekben a könyvek ho-
vatovább csak dekorációként szolgálnak,
a tananyag döntõ többsége ugyanis csak
elektronikus formában érhetõ el. A be-
szerzéskor nagy hangsúlyt fektetnek a
különbözõ adatbázisok megvásárlására,
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aminek következtében radikálisan csök-
ken a papíralapú dokumentumok száma. 

A modern, diákoktól nyüzsgõ olvasó-
termek látványa után szinte más világba
csöppentünk, amikor a könyvtár külön-
gyûjteményeit is meglátogattuk. A kéz-
irat- és térképtárban magyar vonatkozású
régi dokumentumokat mutattak vendég-
látóink.

Wageningen University Library

Wageningen Amszterdamtól mintegy 90
kilométerre lévõ kisváros, itt mûködik az
Agrártudományi Egyetem és Kutatóköz-
pont. A campuson belül modern és jól
felszerelt könyvtárral rendelkezik az in-
tézmény. A 7500 hallgatót és 2500 kuta-
tót kiszolgáló könyvtár kettõs szerepkört
lát el. Olvasótérként és kölcsönkönyvtár-
ként végzi a hagyományos funkciókat, és
az egyre erõteljesebb digitális dokumen-
tumözön kezelésére más egyetemekkel
közösen alakítja ki stratégiáját. Az egye-
temi könyvtárak között szoros az együtt-
mûködés a nemzetközi adatbázisok meg-
rendelésének összehangolására: a beszer-
zések kétharmada országos szinten
egyeztetett közös beszerzés, csupán egy-
harmad része a speciális igény. A hallga-
tók egyetemi kártyájukkal bármelyik má-
sik felsõoktatási intézményben elérik az
adatbázisokat és a szolgáltatásokat.

Országos intézmények

Koninklijke Bibliotheek – KB
(Királyi Könyvtár)

A holland nemzeti könyvtár nemzetközi
szerepe meghatározó a világon. Mintegy
harminc nemzeti és nemzetközi szervezet

tagja. Számos nemzetközi projektnek
(köztük az Europeanának), illetve nem-
zetközi szervezet irodájának (például
IFLA) ad otthont épülete.

2011-ben a könyvtár költségvetését
befagyasztották, a 2010. évi januári
szintre redukálták. Az új stratégia iránya-
inak kialakításához kemény döntéseket
kellett hozniuk, ehhez külsõ bizottság se-
gítségét is igénybe vették. A stratégiai
terv víziója szerint a KB jövõje digitális.
Minél szélesebb közönséget szeretnének
bevonni az információszolgáltatásba, fo-
lyamatos hozzáférést biztosítani az e-in-
formációkhoz, és szélesíteni szeretnék a
nemzetközi együttmûködésekben való
részvételt.

Jelentõs digitalizálási tevékenységet
folytatnak. Jelenleg a holland könyvter-
més mintegy tíz százaléka érhetõ el
elektronikus formában, ezt a Google
(jogtiszta könyvek 1700 és 1870 között)
és a ProQuest (régi könyvek 1470 és
1700 között) segítségével érték el, és fo-
lyamatosan végzik. A Google digitalizá-
lásának minõségével a könyvtár munka-
társai nem elégedettek. A digitalizálást
más intézményekkel (többek között az
Amszterdami Egyetemi Könyvtárral) kö-
zösen, a Nemzeti Digitalizálási Program
keretei között végzik. 

A kurrens elektronikus dokumentum-
termést webaratással kívánják megõrizni.
Ehhez szelekcióra van szükség, amely-
nek minõségi és mennyiségi korlátokat
kellett szabni. A mennyiségi korlátot az
5000 leggyakrabban használt holland
webhely és a használók szempont-
jait reprezentatívan figyelembe vevõ to-
vábbi 5000 honlap aratásával 2013-ban
10 000-ben határozták meg. Ez egyben a
minõségi szempontú válogatás alapja is
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volt: a gyûjteményes doméneken alapuló
legfontosabb, értékes (fõleg kulturális
tartalmú) webhelyek mellett a speciális
eseményeket válogatták ki. Az aratást
évente kétszer végzik el.

Hollandiában nincs kötelespéldány-
törvény az elektronikus dokumentumok-
ra vonatkozóan. Az e-dokumentumokat a
kiadók önkéntesen szolgáltatják a nem-
zeti könyvtárnak, egyéni megállapodások
alapján. Ez az e-könyvek mellett az
elektronikus formában létezõ egyetemi
és tudományos publikációkat, a folyóira-
tokat, az újságokat és a honlapokat fog-
lalja magában.

Sector Institute of Public Libraries
(SIOB)

2010-ben hozták létre Hollandiában a
magyar Könyvtári Intézetnek részben
megfelelõ intézményt, a csak közkönyv-
tárakkal foglalkozó SIOB-ot. A magyar
gyakorlathoz hasonlóan a mindenkori
kulturális minisztérium az irányítója és
egyben a megrendelõje is. Az intézet ösz-
szefogja a közkönyvtárak fejlesztésére
irányuló tevékenységeket, elõsegíti az
egységes stratégiai szemléletet, gyakor-
lati módszertani segítséget nyújt a könyv-
táraknak. Könyvtári szakértõik sorra 
látogatják a közkönyvtárakat, és minõ-
ségbiztosítási tanácsaikkal segítik az
egyes intézményeket. Országos olvasás-
fejlesztési kampányokat szerveznek,
ezekben népszerûsítik az e-könyvek ol-
vasását is. Országos kompetenciája és
stratégiai tevékenysége révén szoros kap-
csolatban áll a nemzeti digitális könyv-
tárral.

Hollandiában egységesen, közös fej-
lesztéssel és szervezeti keretek között

épül a digitális könyvtár (Stichting
Bibiotheek NL). A szervezet 2010-ben
alakult, 50 alkalmazottja van, de külsõ
szerzõdéses munkatársakkal akár 100 fõt
is foglalkoztathat. A helyi digitalizálási
tevékenység mellett mintegy 6 millió
eurós kerettel rendelkeznek vásárlásra. 
A digitális tartalmak vásárlása az ország
egész területén központosított a köz-
könyvtárak számára, de az elektronikus
könyvtár nem csak a tartalommal, hanem
az infrastruktúrával is foglalkozik: egysé-
ges kinézetû weboldal-szolgáltatásuk va-
lamennyi holland közkönyvtár arculatát
meghatározza. Kiemelten foglalkoznak
az e-bookok forgalmazásával és a ki-
adókkal való megállapodásokkal. A ter-
vek szerint 2015-tõl a SIOB és a holland
digitális könyvtár beolvad a nemzeti
könyvtár szervezetébe.

Tanulságok

Hollandiában a válság hatásait átszerve-
zésekkel, többször létszám- és szolgálta-
táscsökkentéssel próbálják átvészelni. 
A lehetõ legnagyobb mértékben igyekez-
tek a használók igényeit számba venni az
olvasók megtartása érdekében. 

Csaknem minden könyvtártípusra vo-
natkozik a nemzeti könyvtár szlogenje:
„a jövõ elektronikus”. A közkönyvtárak-
ban már a funkciók tervezésekor nagy
hangsúlyt fektetnek a rendezvényeknek
helyet adó terekre, tudván ezek közönsé-
get vonzó hatását. Központi szolgálta-
tásaik közül sikeres a koordinált elektro-
nikus könyvtár, a zenei szolgáltatás, 
intézkedéseik közül pedig a nemzeti digi-
talizálási terv.

Van mit tanulnunk a holland könyv-
tárügybõl. ■
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A közösségi oldalak

Az internethasználat elterjedésével a
könyvtárak elég hamar felismerték az eb-
ben rejlõ lehetõségeket. Az online kataló-
gusok mellett megjelentek a honlapok,
melyek már nem csak a könyvtárhaszná-
ló réteghez szóltak, hanem potenciális ol-
vasókat is megcéloztak. Aztán jött a kere-
sõoptimalizálás, ami azt a célt szolgálta,
hogy a felhasználó ne véletlenül tévedjen
az oldalunkra, majd a web2-vel kitágul-
tak a lehetõségek, hiszen megjelentek a
közösségépítés eszközei. S mindez a le-
hetõ legjobbkor történt, mert ekkor már
szembesülnünk kellett az internet árnyol-
dalaival is, konkrétan az olvasók számá-
nak csökkenésével. S ekkor volt szükség
némi szemléletváltásra, el kellett fogad-
nunk, hogy nem feltétlenül kell a könyv-
tárlátogatónak személyesen befáradnia
intézményünkbe, a virtuális terünk olva-
sói ugyanolyan könyvtárhasználók, mint
a hagyományos olvasók. Amikor ezt fel-
ismertük, kezdtek átalakulni online felü-
leteink: egyrészt napról napra bõvítjük
digitális szolgáltatásainkat, másrészt
minden eszközzel megpróbálunk minél

több felhasználót a virtuális terünkbe
vonzani. 

Arra vonatkozóan, hogy milyen
online felületeken érdemes megjelenniük
a könyvtáraknak, többféle vélemény is
létezik, attól kezdve, hogy „mindenhol,
ahol lehet”, egészen odáig, hogy „marad-
junk csak a saját honlapunknál/portá-
lunknál”. Nyilván az optimális megoldás
a két véglet között van, és rengeteg dolog
befolyásolja, melyek közül a legfonto-
sabb a humán erõforrás problémája. Mert
lássuk be, ha egy könyvtár egyszerre akar
üzemeltetni egy portált, ahol információ-
és tartalomszolgáltatás egyaránt folyik,
egy blogot, egy mikroblogot, egy Face-
book-oldalt, amelyeken állandóan friss
tartalmakkal kell megjelenni, s ha a por-
tálunkon olyan e-szolgáltatásokat is
nyújtunk, amelyek megkövetelik a
könyvtáros állandó jelenlétét (például
online tájékoztatás, elektronikus doku-
mentumküldés, fórum stb.), ehhez bizony
ember kell. És akkor még nem beszél-
tünk a digitalizálásról, a wikikrõl, az
adatbázis-építésrõl, a linkgyûjtemények-
rõl és így tovább. Nem gondolom, hogy a
könyvtárak többsége képes lenne minden
online felületen megjelenni, ezért válo-
gatni kell. S ha olyan lehetõséget kere-
sünk, ahol olvasóinkkal és potenciális 
olvasóinkkal egyszerre kommunikálha-
tunk, sõt õk is tudnak érintkezni egymás-
sal, akkor egyértelmû, hogy valamelyik
közösségi oldal a nyerõ. Pillanatnyilag a
Facebook a legnépszerûbb, bár az utóbbi
idõben egyre többet lehet arról olvasni,
hogy már túljutott a csúcson, és Ameri-
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kában a fiatalok tömegével hagyják el.
Nálunk mindenesetre még nem érzõdik a
Facebook „elöregedése”.

Mire használhatja a Facebookot 
egy könyvtár?

Marketingfelület: A statikus részeken
annyi információt oszthatunk meg
könyvtárunkról, amennyit akarunk: elér-
hetõségeket, adatokat, szolgáltatásokat,
történetünket, bemutathatjuk magunkat
szövegben, képben vagy filmen, közzéte-
hetjük fényképalbumainkat, youtube-elõ-
fordulásainkat, honlapunkat, portálunkat,
újdonságainkat és eseményeinket.

A dinamikus részen pedig megjelenít-
hetjük aktuális tartalmainkat: híreket,
rendezvényeket, eseményeket hozhatunk
létre rendezvényeinkhez, valamint ízelí-
tõt adhatunk gyûjteményeinkbõl. Ha rá
tudjuk venni mobil eszközöket használó
olvasóinkat, hogy használják a check-in
funkciót, amikor akár valóságosan, akár
virtuálisan meglátogatnak bennünket, ak-
kor egy állandó reklámot biztosítunk ma-
gunknak, ugyanis összes ismerõsük látja,
hogy éppen könyvtárban van. A check-in
marketingben (ami nálunk még gyermek-
cipõben jár) rejlõ lehetõségekrõl nem is
beszélve.

Kapcsolattartás más intézményekkel:
Mivel a Facebook nagyon népszerû a la-
kosság körében, az intézmények, cégek,
vállalkozások, üzletek is jelen vannak.
Ezért nincs más dolgunk, mint hogy a
profilunkba vágókat felvegyük a kedven-
ceink közé, és attól kezdve láthatjuk a
tartalmaikat, írhatunk nekik, küldhetünk
nekik linkeket, képeket, szövegeket, egy-
általán, nagyon közvetlen kapcsolat ala-
kulhat ki intézmények között még akkor
is, ha földrajzilag messze vannak egy-
mástól. 

Kapcsolattartás az olvasóinkkal:
Közvetlenül léphetünk kapcsolatba olva-
sóinkkal, azonnali visszajelzéseket kap-
hatunk. Megtudhatjuk, hogy mi érdekli
õket, válaszolhatunk kérdéseikre, elosz-
lathatunk félreértéseket és felhívhatjuk
figyelmüket fontos dolgokra.

Közösségépítés: új olvasókat szerez-
hetünk magunknak, ha a közzétett tartal-
makat és a marketinget megfelelõen
használjuk fel.

Közösségépítés

Ez lenne a lényeg, de pont ez az a terület,
ahol véleménykülönbségek vannak.
Ugyanis itt vetõdik fel, hogy mit posztol-
junk az oldalunkra. Nyilvánvaló, hogy a
különbözõ könyvtárak nem egyformán
gondolkoznak ebben a kérdésben, mert
nem ugyanazokkal a problémákkal küsz-
ködnek, illetve nem ugyanaz a törzskö-
zönségük. Mindannyian azért küzdünk,
hogy az emberek ne szokjanak le teljesen
az olvasásról, de az olvasókért való köz-
vetlen harc a közmûvelõdési könyvtárak
problémája, mert létük és finanszírozá-
suk ettõl függ. A felsõoktatási intézmé-
nyek könyvtárainak használói egy kor-
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osztály tagjai, a szakkönyvtárak olvasói
hasonló érdeklõdésûek, nekik arra kell
koncentrálniuk. A közmûvelõdési könyv-
tárakba azonban mindenféle korú és ér-
deklõdésû ember jár, tehát nekünk úgy
kell megjelenniük a Facebookon, hogy
mindenki megtalálja a neki tetszõ tartal-
makat. És persze be kell csempésznünk
olyan posztokat is, amelyek vagy annyira
érdekesek, vagy annyira viccesek, vagy
egyszerûen annyira unikálisak, hogy mi-
nél többen megosszák õket, és ezáltal mi-
nél több emberhez eljussanak. És ha
többször látják, hogy izgalmasak va-
gyunk, akkor majd kedvelni fognak ben-
nünket. Ha pedig már kedvelnek, akkor
látják tartalmainkat, és ha jól végezzük a
dolgunkat, akkor elõbb-utóbb tudni fog-
ják, hogy a könyvtár nem csak egy cso-
mó régi könyv gyûjtõhelye, hanem sok-
féle szolgáltatást nyújtó intézmény és a
modern kulturálódás színtere. És vagy el-
kezdik használni az online is elérhetõ
szolgáltatásainkat, vagy egy szép napon
besétálnak az ajtónkon. Vagy egy másik
könyvtár ajtaján, ha mi túl messze va-
gyunk. Márpedig ezek lennének a hosszú
távú célok: tudatosítani, hogy mi min-
denre használható a könyvtár, és elosz-
latni a köztudatban a téves elképzelé-
seket.

Itt jön a képbe, hogy meddig mehe-
tünk el annak érdekében, hogy minél
több olvasót vonzzunk a virtuális terünk-
be. Erõszakos marketingrõl természete-
sen szó sem lehet, de nem egészen éles a
határ, hogy mi számít erõszakosnak. Ha
csak minél érdekesebb tartalmakat posz-
tolunk, várjuk, hogy „elterjedjünk”, ab-
ból nem lehet baj. De ez bizony lassú fo-
lyamat, fõleg az elején, amikor még 
kevés rajongónk van. Hogyan lépjünk to-

vább? Van, aki nyereményjátékokat hir-
det (csak annak van esélye nyerni, aki
lájkolja az oldalt), ami roppant hatásos,
de a legtöbben a játék után azonnal leve-
szik a tetsziket az oldalunkról, tehát
hosszú távon nem válik be. Van, aki e-
maileket küld az olvasóinak. Ezzel nincs
is gond, ha az olvasók beleegyeztek ab-
ba, hogy a könyvtári értesítéseken kívül
mást is küldjünk nekik, és mûködik is. És
van, ahol az adminok meghívják azokat
az ismerõseiket, akikrõl feltételezik,
hogy érdekli õket (annyi idõre, amíg ki-
küldi a felkérést, bárki adminná tehetõ).
Ez is mûködik, de csak egyszer, ugyan-
úgy, mint az e-mail. Rávehetjük rajongó-
inkat, hogy javasolják az oldalunkat is-
merõseiknek. Ez is járható út, de kevésbé
hatékony. Végül beállíthatjuk, hogy olda-
lunk jelenjen meg javasolt oldalként
olyan személyeknél és oldalaknál, akik-
nek hasonló az érdeklõdése.

Hogyan lehet hatékony a közmûvelõ-
dési könyvtár a Facebookon?

Állandó rész: Egyszer kell megcsinálni,
de akkor jól. Tartsuk szem elõtt, hogy aki
felkeresi oldalunkat, az vagy információt
keres, vagy érdeklõdik, tehát úgy kell be-
mutatkoznunk, hogy a sokoldalúságun-
kat hangsúlyozzuk. 

Könyvtári Levelezõ/ lap • 2013. szeptember 17



Csapat: Mivel sokféle embert aka-
runk megszólítani, logikusnak tûnik,
hogy ne egy ember foglakozzon a posz-
tokkal, hanem egy kis csapat, mert így
jobban biztosítható a sokszínûség.

Különbözõ idõpontok: Ha egy mó-
dunk van rá, ne egyszerre rakjunk ki több
posztot, hanem különbözõ idõpontokban,
mert így több emberhez eljutunk, ugyan-
is nem mindenki nézi meg idõben vissza-
felé az üzenõfalát, hanem csak az éppen
friss dolgokat. Ha figyeljük a statisztikát,
megtudhatjuk, hogy olvasóink milyen
idõpontokban a legaktívabbak a Face-
bookon.

Politikamentes: Kerüljünk mindenfé-
le politikai utalást, ugyanis nem megosz-
tani akarjuk a közösséget, hanem építeni.

Figyelem: Nem elég kirakni a tartal-
makat az oldalra, hanem figyelni kell a
reakciókat, mindenkinek válaszolnunk
kell minél hamarabb, hogy ne vegyük el
a kedvét senkinek a véleménynyilvání-
tástól. Persze vannak kivételes esetek,
néha elõfordulnak zavaros vagy nem
egyértelmû hozzászólások, ezeket jobb
figyelmen kívül hagyni. Oda kell viszont
figyelni a statisztikákra, amelyekbõl
megtudhatjuk, hogy mely korosztály mi-
lyen arányban képviselteti magát olda-
lunk kedvelõi között, milyen a nemek
aránya, milyen típusú posztjaink a leg-
népszerûbbek és így tovább. 

Problémakezelés: Akármilyen óvato-
sak vagyunk, néha mégis kerülhetnek ki
olyan tartalmak, amelyek ellenérzést
szülnek egy-egy felhasználó részérõl. 
A kritikát el kell fogadni – elvégre a vé-
leményéhez mindenkinek joga van –, de
udvariasan elmagyarázhatjuk a saját in-
dokainkat, szempontjainkat. Lényeg,
hogy ne hagyjuk elfajulni a dolgokat. 

A hozzászólás törlését csak a legvégsõ
esetben (sértegetés, trágárság stb.) alkal-
mazzuk.

Idegen nyelv: Csak akkor osszunk
meg idegen nyelvû hivatkozást, ha nyelv-
tudás nélkül is élvezhetõ, illetve csak úgy
rakjunk fel idegen nyelvû szöveget tartal-
mazó képet, ha a fordítást is mellé írjuk.
Kivételt képeznek a közérthetõ szövegek.

Forrásmegjelölés: Nem kötelezõ, de
illendõ. Csak képek esetében problemati-
kus, mert a többi esetben látszik az ere-
deti forrás. A képeknél az okoz gondot,
hogy ha csak simán megosztjuk mások
képeit, akkor nem kell ugyan foglalkoz-
nunk a forrásmegjelöléssel, de elveszít-
jük legerõsebb marketingeszközünket,
ugyanis hiába tetszik olvasóinknak, hiá-
ba osztják tovább, nem minket fognak
vele reklámozni, hanem az eredeti for-
rást. Ezért szoktuk e helyett elmenteni a
képeket és magunk újra feltölteni, mert
így azok is minket látnak a képek tulaj-
donosaként, akikhez a sokadik szinten
jutunk el, és belõlük lehetnek az új olva-
sók. A képek abban is különböznek a
többi megosztástól, hogy amikor a fel-
használó továbbosztja, nem tudja kikap-
csolni a forrásmegjelölés funkciót. De ha
már sajátunkként használjuk mások ké-
peit, akkor legalább a képhez tartozó szö-
vegben jelöljük meg a forrást, lehetõleg
úgy, hogy a Facebook által felajánlott ne-
vet emeljük be, mert így a felhasználó
egy kattintással eljuthat az adott oldalra.

Hashtagek: Ne felejtsük el minden
posztunkat ellátni hashtaggel vagy hash-
tagekkel, mert csak így tudjuk biztosíta-
ni, hogy tartalomra is kereshetõk le-
gyünk. Mint tudjuk, a hashtag egyfajta
tárgyszó, melynek segítségével már tarta-
lomra is tudunk keresni a Facebookon.
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Sorozatok: Ha észrevesszük, hogy va-
lami nagyon tetszik olvasóinknak, akkor
érdemes visszatérni rá: csináljunk soro-
zatot belõle (például olvasni bárhol lehet,
jó reggelt, ilyen volt – ilyen lett stb.).
Fontos, hogy csak addig csináljuk, amíg
érdeklõdés van iránta.

Kérdezzünk: Ha valóban közösséget
akarunk építeni és nem csak lájkokat
gyûjteni, akkor bizony néha kérdeznünk
is kell. Ne sablonos vagy megosztó kér-
déseket tegyünk fel, hanem kérdezzük a
véleményüket, mert akkor velünk és egy-
mással is kommunikálhatnak (például az
e-bookról).

Saját poszt vagy megosztás: Mind-
egyiknek van elõnye és hátránya. Ha ma-
gunk készítünk minden posztot, akkor az
biztosan egyedi, nem fordulhat elõ, hogy
már öt másik helyen olvasták, viszont
roppant idõigényes. Ha megosztunk, ak-
kor kevesebb munkát kell rá fordítanunk
és profi linkeket rakhatunk ki, de nem
tudhatjuk, hogy olvasónk nem látta-e
már máshol. A legjobb, ha vegyesen dol-
gozunk. (Például szeptember 20.: Jó reg-
gelt mindenkinek – kávés könyves kép,
könyvekkel dõl a lé a hotelekbe – kötve-
fûzve, kulturális örökség napjai, szep-
tember 21–22. – kép, link, rövid történet,
Télen már olvashatjuk Kondor Vilmos új
regényét – cultura.hu, 2 könyvtáros eskü-
võje a Bostoni Közkönyvtárban – kép,
Frissült GYÕRI SZALON címû magazi-
nunk – kép, link, rövid ízelítõ a tartalom-
ból, A Püspökvár az 1890-es években –
képeslap a digitális gyûjteménybõl, IV.
Ménfõcsanaki Szüreti Mulatság – prog-
ramajánló részletes programmal, A lát-
szat néha csal – vicces képsorozat, Újra
Magyarországon a Uriah Heep – kép,
link, info, Tájképek emberi testekbõl –

kép, Bill Kapitány Gyõrben – video,
info.)

Tartalék: Vannak napok, amikor ren-
geteg jó dologgal találkozunk, de ez nem
jelenti azt, hogy mindet azonnal meg kell
osztani. Tegyünk félre belõle olyanokat,
amelyek nem veszítik el aktualitásukat,
mert vannak olyan napok is, amikor alig
találunk használható tartalmat, sõt az is
elõfordul, hogy nem érünk rá keresgélni.

Mennyit posztoljunk?

Régebben, amikor a Facebook még min-
den posztot megjelenített a rajongók
üzenõfalán, ez lényeges kérdés volt, az-
óta viszont, hogy a Facebook válogat az
üzenõfalon való megjelenítésben, a
posztjaink egy jó része el sem jut min-
denkihez. Több mindentõl függ, hogy mit
lát az olvasó: bejelölte-e, hogy hozzáadás
az érdeklõdési körhöz, s ha bejelölte, fi-
gyeli-e az Oldalak hírei menüpontot,
hányszor kattint a posztjainkra, hányszor
lájkol, oszt meg vagy szól hozzá. Lényeg,
hogy a legtöbb olvasóhoz körülbelül csak
a posztok fele ér el, tehát jobb, ha többet
teszünk ki. (Az admin felületen a posztok
bal alsó sarkában jelenik meg az elérés.)
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Mit posztoljunk?

Ez több mindentõl függ. Elsõsorban a
könyvtár profiljától (például a mi szloge-
nünk: könyv, film, zene, rendezvény egy
helyen – tehát könyvvel, olvasással, ze-
nével és filmmel kapcsolatos tartalmakat
egyaránt megosztunk a rendezvényeink
mellett, s mivel van egy galériánk is, a
képzõmûvészet is bekerülhet a tartalmak
közé). Attól is függ, hogy hány online fe-
lületet tartunk fenn (ha például van külön
blogunk, akkor a tágabb értelemben vett
kulturális tartalmak ott jelenhetnek meg). 

Könyvtárunkkal kapcsolatos dolgo-
kat: Tájékoztassuk már meglévõ olvasó-
inkat híreinkrõl, rendezvényeinkrõl, új-
donságainkról (ha nincsenek az állandó
részben), töltsünk fel fényképeket/albu-
mokat programjainkról, és osszunk meg
velük kulisszatitkokat. Néha tegyünk ki
olyan képeket, amelyek olyan munka köz-
ben ábrázolnak bennünket, amit nem lát-
nak (leltár, költözés, pakolás, felújítás, iro-
dai munkák, esetleg kirándulás stb.), mert
ezek érdeklik õket. A rendezvényeinkrõl
feltöltött képek (fõleg, ha látszik, hogy so-
kan vannak) rávehetnek másokat is, hogy
eljöjjenek hozzánk. Ha gyûjteményünk-
ben érdekességek, különlegességek van-
nak, azokat is tegyük közkinccsé, vagy
legalábbis adjunk ízelítõt belõle. 

Lakóhelyünkkel, vonzáskörzetünkkel
kapcsolatos dolgokat: Mindenkit érde-
kel, hogy mi történik a környezetében,
valamint a hely múltja (helytörténet).
Ezek mindig hálás témák (fõleg a törté-
neti rész, ha képes).

Könyvekkel, írókkal és olvasással
kapcsolatos tartalmakat: Igen nagy a vá-
laszték, törekedjünk ara, hogy egyedi
vagy érdekes posztokat válasszunk. Az
idézetek is népszerûek, ha kép is van
hozzájuk.

Évfordulókat: Érdekes módon sokan
szeretik, ha megemlékezünk a napi év-
fordulósokról. Sokféleképpen feldolgoz-
ható téma (például tabló, egy kiemelése,
csak a helyiek, csak az irodalommal kap-
csolatosak, rejtvény stb.). 

Ünnepeket: Ha egy módunk van rá,
emlékezzünk meg ünnepeinkrõl, és lehe-
tõleg minden évben máshogyan.

Aktualitásokat: Osszuk meg az állami
kitüntetéseket (például Kossuth-díjasok),
a nagy érdeklõdésre számot tartó nem-
zetközi díjakat (például Nobel-díj, Os-
car-díj stb.), és persze a helyi kitüntetése-
ket is. Mindig tegyük ki az országos ren-
dezvényeket (ünnepi könyvhét és társai)
és azok helyi vonatkozásait, s a tömege-
ket érdeklõ témákat se hanyagoljuk, még
akkor se, ha szûkebb értelemben nem vág
a profilunkba (például olimpia, helyi ár-
víz stb.).  És persze a halálozásokat. Még
az idõjárás is jó téma lehet (hó, esõ, káni-
kula, tavasz beköszönte – vers, kép stb.).

Játékokat: Készítsünk online játéko-
kat, mert ezekkel rá tudjuk venni az olva-
sókat, hogy vissza-visszatérjenek hoz-
zánk. Ezek lehetnek egyszeriek vagy
több naposak, nyeremény nélküliek 
vagy nyereményesek, lényeg, hogy ne le-
gyenek unalmasak.

Könyvtári Levelezõ/ lap • 2013. szeptember20



Kultúra: Elég tág témakör, és nem
kell feltétlenül ragaszkodnunk a könyvtá-
ri témákhoz. Ha bármiféle érdekességet,
különlegességet találunk, nyugodtan osz-
szuk meg (például New York régen és
most).

Eredményesek vagyunk?

Akkor eredményes Facebook-oldalunk
közösségépítõ funkciója, ha megvalósul-
nak az alábbiak:

Nõ a rajongóink száma: Sokan azt
gondolják, hogy csak ez számít, minél
többen lájkolnak bennünket, annál jobb.
Ez így is van, csak önmagában nem elég.

Sok ember „beszél róla”: Ez változó
szám (egyhetes idõtartamot mutat), és az
interakciókat jelzi: az oldal lájkolását, 
a posztok lájkolását, a hozzászólásokat, a
megosztásokat, a rajongói posztokat, az
eseményekhez való csatlakozást, az oldal

ajánlását, a check-int és az oldal említé-
sét másik oldalon. Vagyis ez a szám jelzi
az oldal aktivitását. Ha ez a szám a rajon-
góinknak a fele (természetesen itt nem
csak a rajongóink aktivitásáról van szó,
hanem kívülállókról is), az már jónak
számít. De a magyar könyvtárak nagy 
részénél ez tíz és húsz százalék között
mozog, pedig ennél sokkal jobb eredmé-
nyeket is el lehet érni, ha érdekesek és
változatosak vagyunk. És persze, ha a hu-
mort is használjuk. Nálunk általában
negyven és ötven százalék közötti ez a
szám, de egy-egy jól eltalált kép, ami he-
tekig gyûrûzik tovább, ennél többet is el
tud érni, természetesen csak ideiglene-
sen. Szeptember 16-án tettünk ki egy
posztot, ami elég sikeres volt: 10 796
emberhez jutott el (és ez mind organikus
elérés, egy sem fizetett), amibõl 
58 lájkolta és 145 megosztotta. E miatt a
kép miatt, illetve az utóélete miatt, még
szeptember 22-én is százharmincöt szá-
zalékos volt a „beszél róla” szám.

Minden korcsoportot nagyjából el tu-
dunk érni: Természetesen itt azokról van
szó, akiket el akarunk érni. Nálunk a
gyermekkönyvtárnak külön Facebook-
oldala van, tehát a gyerekek tizennégy
éves korig nem célcsoport a felnõtt
könyvtár oldalának.

A lényeg tehát az, hogy próbáljunk
meg érdekesek, figyelemfelkeltõk, jó hu-
morúak, közvetlenek és segítõkészek len-
ni, és meg fogja hozni az eredményt, ha
nem is egyik napról a másikra. ■
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Budapesten immáron tizenegyedik, a vi-
déki helyszíneken kilencedik alkalom-
mal rendezték meg idén június 22-én a
közgyûjtemények rendhagyó bemutatko-
zását, a Múzeumok Éjszakáját. Az év
legrövidebb éjszakájához, Szent Iván
napjához igazodó rendezvényen az esti-
tõl a másnap hajnali órákig látogathatók
a részt vevõ intézmények. Ekkor a köz-
gyûjtemények bõséges programokat kí-
nálva igyekeznek becsalogatni a régi és
új látogatókat, õk pedig ezen az éjszakán
alaposabban is megismerhetik az egyes
gyûjteményeket, vagy a már látogatott
intézmények más, újabb oldalát.

A folytonosságot nem megtörve az
ELTE Egyetemi Könyvtár idén is csatla-
kozott e kulturális kavalkádhoz. A min-
den korosztály érdeklõdési körét ki-

szolgálni kívánó rendezvényen a hagyo-
mányos, de mégis minden évben kicsit
más programok mellett idén három tárlat
– két képzõmûvészeti és egy tematikus
ritkaságbemutató –, és újdonságként,
most elõször egy kézmûves foglalkozás
tette különlegessé az éjszakát. 

Aki elõször járt a négyszázötvenkét
éves intézményben s a könyvtár múltja,
jelene, szolgáltatásai és gyûjteménye ér-
dekelte, az az épülettúrán, valamint a di-
gitalizáló- és a restaurátormûhely bemu-
tatkozásán vehetett részt. A kulturális
örökség megõrzése, védelme és szabadon
hozzáférhetõvé tétele érdekében a két
mûhelyben magas színvonalú munka fo-
lyik, amelybe – az érdekesebb aktuális
munkákkal egyetemben – a látogatók
Cséka György és Hajtmanszki Péter, illet-
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ve a restaurátormûhelyben Szalaváry
Miklós restaurátor elõadásán keresztül
nyerhettek bepillantást. 

A hagyományosnak számító, de még-
is minden évben picit más, közel egyórás
könyvtártúrák útvonalán haladva az épü-
let kiemelt, építészeti vagy mûvészettör-
téneti szempontból érdekes, látványo-
sabb pontjain (aula, díszlépcsõház, nagy-
olvasó) és néhány, a nagyközönségtõl 
elzárt helyiségen (titkárság, fõigazgatói
iroda, mûemlékraktár) a csoportokat 
Szögi László fõigazgató, Bibor Máté,
Ecserné Kazimir Edit és Varga Klára ka-
lauzolta körbe, miközben lényegre törõen
ismertették az ország legrégebben mûkö-
dõ nyilvános könyvtárának történetét és
az itt õrzött több mint másfél millió do-
kumentum fõbb jellemzõit is. 

A könyvtártúrák során rendszerint
egy-egy, az Egyetemi Könyvtár állomá-
nyából összeállított ritkaságbemutató
megtekintésére is sor kerül, természete-
sen évrõl évre változó anyaggal. Nem
volt ez idén sem másként, amikor a 
középkori magyar királynék és a ma-
gyar–lengyel kapcsolatok jegyében 
született egy tárlat. Emellett a nagyolva-
sóban és a tanácsteremben két képzõmû-
vészeti kiállítás is megtekinthetõ volt, és
mindkét helyszínen maga az alkotó állt a
kérdezni, beszélgetni kívánó látogatók
rendelkezésére. 

A modern képzõmûvészet immáron
hatodik éve jelenik meg a könyvtár prog-
ramjai között, 2008 óta kérünk fel min-
den évben egy-egy neves mûvészt egy
egynapos kiállítás megrendezésére. 
Akkor Lengyel András, 2009-ben Szabó
Nóra, 2010-ben Bortnyik Éva és Tubák
Csaba, 2011-ben Nagy Pál, 2012-ben
Rosta József szerepelt meghívottként,

idén pedig Megyik János A kép reflexiója
címû tárlatát tekinthették meg az érdek-
lõdõk. 

Megyik János – igazodva a rendelke-
zésére álló tér nyújtotta lehetõségekhez –
néhány korai, az 1960-as években ké-
szített rajzát mutatta be, egy monitor 
segítségével pedig az egymásra vetülõ
rajzokból készített animáció futott végte-
lenített hosszúságban. Ezeken a képeken
körzõvel és vonalzóval készített, már-
már mérnöki pontosságú rajzokat láthat-
tunk, „a kéz rezdüléseit láthatóvá tevõ
vonalak helyett a tervezett precizitás és a
kiszámítottság veszi át a hatalmat a kép
fölött. A kép készülésének a helye is
megváltozik: klasszikus festõállványról
döntött vagy sík tervezõasztalra kerül,
melyet elsõsorban építészek használnak.
E lépések sorozatán keresztül elkezd
megszületni az új, Megyik-féle képi ar-
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chitektúra, melynek alkotóelemei elsõ-
ként az itt is látható vonalak és körök hal-
mazai.”1 A mûvész több ízben is nyilat-
kozott arról, hogy a pályája kezdetén mi-
lyen problémákkal szembesült, miként
jutott el arra a felismerésre, hogy a hosz-
szú ideje meglévõ képfogalom már nem
érvényes, egy új képi struktúrát kell meg-
alkotnia. A párizsi Magyar Mûhely fo-
lyóirat szerkesztõinek elsõ konferenciá-
ján, 1972-ben Marly-le-Roiban ismertet-
te A semmi konstrukciója címû tanulmá-
nyát (társszerzõ Bujdosó Alpár), mely a
képpel kapcsolatos problematika vázolá-
sán túl az új képnyelv létrehozásának el-
méleti alapjait teremtette meg. Az alábbi
nyilatkozata talán pont a könyvtárban ki-
állított mûvek értelmezését teszi árnyal-
tabbá: „A kép felépítését tehát a geomet-
rián keresztül közelítettem meg. Ekkor
jöttem rá, hogy a geometria csak akkor
tud konkrét lenni, ha nem valósul meg,
mivel csak gondolható, mert nincs di-
menziója. Szerkesztettem egy rendszert,
amellyel úgy képzeltem el a képi teret,
mint egy dinamikus ellipszoidot: ez a to-
jáshoz hasonló tér állandóan forgásban
lévén, spirális mozgással rétegzõdött és
tágult, a világegyetemhez hasonlóan. Na-
gyon egyszerû konstrukcióra volt szüksé-
gem, mert itt nem tudományról volt szó,
hanem a kép új rendezõelvét akartam
megalkotni. Fontos volt számomra, hogy
ez a képtér sokrétegû legyen. A rétegeket
mindig újabb és újabb pauszpapírra raj-

zoltam. A többrétegûséget mint intenzív
és extenzív végtelent képzeltem el. Tarto-
zott hozzá egy színelmélet is.”2

2010. november 26-án nyílt meg Megyik
János életmû-kiállítása a Ludwig Múze-
umban, mely lehetõséget adott a széle-
sebb közönség számára a mûvek átfogó
tanulmányozására, az összefüggések fel-
ismerésére, a dilemmák mûvekben való
tükrözõdésének követésére. A mostani, a
Múzeumok Éjszakáján megtekinthetõ,
terjedelmében jóval szerényebb bemutat-
kozás azonban pontosan az új képi struk-
túra megszületésének folyamatát mutatta
be, mely aztán elvezetett a méltán híres
pálcikakonstrukciókhoz.

Idén az Egyetemi Könyvtár állomá-
nyából Bibor Máté, a Gyûjteménykezelõi
Osztály munkatársa állított össze egy
ritkaságbemutatót Középkori magyar ki-
rálynék és a magyar–lengyel kapcsolatok
címmel. Mint ismeretes, a magyar–len-
gyel kapcsolatok az államalapítás koráig
nyúlnak vissza, s a történelem során
többször is elõfordult, hogy a két ország-
nak közös uralkodója volt. Bár a nemzet-
fogalom sokat változott a középkor óta,
akad példa arra, hogy mai értelemben vé-
ve is magyar ember ült a lengyel trónon. 
Gyakoribb volt azonban ennek az ellen-
kezõje, tehát amikor lengyel származású
volt a magyar király.
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A bemutatott dokumentumok sorát
két õsnyomtatvány, a Thuróczy-krónika
két 1488-as kiadása nyitotta. Az augsbur-
gi editio I. (Anjou) Lajos (1326–1382,
1342-tõl magyar király, emellett 1370-tõl
lengyel uralkodó) képét mutattuk be. 
A Brünnben [Brno] megjelent példány a
Lajos király lányát, Anjou Máriát
(1371–1395, 1382-tõl „fiúsítva” magyar
király, 1387-tõl társuralkodó Luxemburgi
Zsigmond mellett) ábrázoló fametszetnél
volt kinyitva. 

Az Egyetemi Könyvtár középkori ok-
levélgyûjteményébõl bemutatott doku-
mentumok sorát Mária királynõ egy
1383-ban kiállított oklevele nyitotta meg.
Ezt I. (Jagelló) Ulászló (1424–1444,
1434-tõl lengyel, 1440-tõl magyar ki-
rály) egy 1442-ben kiadott oklevele kö-
vette, majd egy kormányzóné, Szilágyi
Erzsébet (1410–1483?), helyesebben egy
általa 1472-ben kibocsátott oklevél kö-
vetkezett.

Hunyadi János feleségét a bemutatón
fiának, Mátyás királynak felesége követ-
te. Aragóniai Beatrix számára még lány
korában, az 1470-es évek elsõ felében
készült az Egyetemi Könyvtárban õrzött,
Curtius Rufus Nagy Sándor viselt dolga-
iról szóló mûvét tartalmazó díszkódex.

Mátyás utóda, II. (Jagelló) Ulászló
(1456–1516, 1471-tõl cseh király, emel-
lett 1490-tõl magyar uralkodó) 1502-ben
a bemutatott levélben értesítette I. (Habs-

burg) Miksa német-római császárt arról,
hogy házasságot kötött Candale-i Anná-
val. Két évvel késõbb kelt Anna királyné
saját kezûleg aláírt nyugtája, mely szin-
tén megtekinthetõ volt. A királyné újabb
két esztendõ múlva bekövetkezett halálá-
ról értesülhetünk a Winkler-kódex elne-
vezésû nyelvemlékbõl: ebbe a magyar
nyelvû kéziratba ugyanis bejegyezték,
hogy 1506-ban készült, amikor Anna
asszony gyermekágyi láz áldozata lett. 
A királyfi, akinek születése édesanyja
életébe került, maga is tragikus sorsú
volt. A mohácsi csatában meghalt II. (Ja-
gelló) Lajos (1506–1526, uralkodott
1516-tól) cseh és magyar királyt egy
1520-ban kelt oklevele képviselte a be-
mutatón. 

A kéziratos és a nyomtatott könyvek
közötti átmenet idõszakának emléke az a
kézzel színezett fametszetekkel illusztrált
pergamenkódex, amely Knapp Éva –
meggyõzõ érvekkel alátámasztott – felté-
telezése szerint II. Lajos felesége, 
Habsburg Mária (1505–1558, királyné
1522-tõl) számára készült. 

Nem közismert, de tény, hogy az elsõ
magyar nyelvû nyomtatványok Krakkó-
ban és Bécsben készültek. Közülük ezút-
tal az elsõ teljes szövegében magyar
nyelvû nyomtatott könyv, egy 1533-ban
Krakkóban megjelent kötet volt látható: a
fametszetekkel illusztrált kiadvány, Az
szent Pál levelei magyar nyelven Komjáti
Benedek fordítását tartalmazza.

Végül három lengyel király: I. Zsig-
mond, Báthory István (1533–1586, erdé-
lyi fejedelem 1571-tõl, lengyel király
1575-tõl) és III. Zsigmond egy-egy leve-
le már a kora újkorba vezette át a látoga-
tókat. A bemutatót Abraham Ortelius hí-
res atlaszának egy 1592-ben megjelent
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kiadása zárta, amelyet – természetesen –
Lengyelország térképénél nyitottunk ki.

2013. április 12-étõl június 23-án a
hajnali órákig, a Múzeumok Éjszakájá-
nak zárásáig volt látogatható az Egyete-
mi Könyvtár nagyolvasójában Vincze
Erika tipográfus Fecit címû kalligráfia-
kiállítása. A hétköznapokon tíz és húsz
óra között megtekinthetõ tárlatot a záró-
napon kiemelt érdeklõdés övezte, néhány
óra alatt több mint kétszáz látogató tekin-
tette meg a képeket. A mûvésznõ elsõ
önálló kiállításának kurátora Kiszl Péter,
az ELTE BTK Könyvtár- és Információ-
tudományi Intézetének igazgatója volt,
azé az intézeté, melynek falait tavaly
március óta harminc Vincze Erika-kallig-
ráfia digitális nyomata díszíti.

A tárlaton a szinte életre kelõ régi,
középkori oklevelek világát idézõ és a
mai, cirkalmas betûstílusok és -méretek
keveredésében gazdag modern mûvésze-
ti alkotások kedvelõi egyaránt megtalál-
hatták a nekik tetszõ darabokat. A kallig-
ráfiai munkák szavakból, közismert szö-
vegekbõl építkezõ, laponként más és más
kompozícióban elrendezett szépírásaiban
a forma és a tartalom mondanivalójának
kettõssége különös, egymást erõsítõ
kompozícióvá forrt össze. (A kiállított
darabokról részletesen a tárlatot április
elején megnyitó Maczó Péter egyetemi
docens cikkében lehet olvasni a Magyar
Grafika idei 2. számában.) A kiállítás kö-
zéppontjában az Eötvös Loránd Tudo-
mányegyetem jogelõdjének számító
Nagyszombati Egyetem 1635-ös, Páz-
mány Pétertõl származó alapítólevelének
Vincze Erika által készített pontos máso-
lata állt, melyet a mûvésznõ a kiállítás
zárultával az Egyetemi Könyvtárnak ado-
mányozott. E bemutatott alkotásokkal a

rendezvény egyik programjaként egy kö-
zel egyórás vezetésen közelebbrõl is
megismerkedhettek az érdeklõdõk, ami-
kor Vincze Erika maga kalauzolta õket
végig a tárlaton, ismertetve az egyes kal-
ligráfiák széles körû hátterét és módsze-
reit is. 

Vincze Erika vezetését a minden kor-
osztály számára élvezetes kézmûves fog-
lalkozás egészítette ki, ahol a húsznál is
többféle ötletadó kalligrafikus minta má-
solásával, továbbgondolásával mindenki
kipróbálhatta az írást madár- vagy nád-
tollal, esetleg ecsettel. A foglalkozás si-
kerét mi sem bizonyítja jobban, mint
hogy a nagy érdeklõdésre tekintettel a
meghirdetettel ellentétben egész éjszaka
folyt a program, és a hõség ellenére is ki-
sebbek és nagyobbak egyaránt nemegy-
szer több órát töltöttek az aprólékos,
nagy precizitást és szépérzéket igénylõ
formák megrajzolásával. 

Az interaktív foglalkozás nagy sikerét
látva tervezzük, hogy jövõre több hason-
ló program közül választhassanak a láto-
gatók, s lehetõleg valamilyen zenei vagy
színházi élménnyel összekötve, az elõtt
vagy után. Az addigra várhatóan megúju-
ló Ferenciek tere pedig az Egyetemi
Könyvtár elõtti köztér megnövekedésével
lehetõséget teremt a szabadtéri, az érdek-
lõdõk újabb rétegei számára is vonzó
programok megszervezéséhez. ■
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Nagyobb figyelmet keltett a közelmúlt-
ban az a hír, hogy a Fõvárosi Szabó Ervin
Könyvtár augusztus 30-án Nagytétény-
ben új könyvtárat avatott. A fõvárosi há-
lózat folyamatos megújításának évtize-
des mérlege tizenegy új és húsz felújított
tagkönyvtár, ebbe a sorba illeszkedik ez a
beruházás, és egyúttal örömteli hír, hogy
jelenleg is zajlik két rekonstrukció (Óbu-
dán és Sashalom városrészben). 

Önmagában talán egy új – méretében
pedig a kisebbek közé tartozó – könyvtár
avatásának „hírértéke” nem érte volna el
a legnézettebb kereskedelmi tévé híradó-
jának ingerküszöbét, akkor sem, ha mos-
tanában gazdasági-társadalmi okokból
ritkábban kerül sor hasonló alkalomra.
Azonban egy rendhagyó típusú együtt-
mûködésen alapuló beruházás, egy vi-
szonylag szokatlan helyszín és egy eszté-
tikailag és szakmailag is példaértékû

színvonalon megvalósult létesítmény
együttesen kiérdemelte a szakma, a mé-
dia és az olvasó közönség, a könyvtárlá-
togatók érdeklõdését. 

Az, hogy az avatóünnepségen Tarlós
István, Budapest fõpolgármestere; Sza-
bolcs Attila, Budafok-Tétény polgármes-
tere; Németh Zoltán országgyûlési képvi-
selõ és Fodor Péter, a Fõvárosi Szabó 
Ervin Könyvtár fõigazgatója is beszédet
mondott, messze nem formalitás volt, ha-
nem egy szoros partnerségen alapuló
projekt közös lezárása. Mirõl is szólt ez a
projekt? A jelen cikkben ennek hátterét
és a megvalósult kulturális beruházást kí-
vánom bemutatni.

A beruházásról

Az Új Széchenyi Terv keretében – több-
éves elõkészítést követõen – 2012–2013-
ban Budafok-Tétény, Budapest XXII. 
kerület Önkormányzata egymilliárd fo-
rintos beruházással valósította meg a
Nagytétény városközpont komplex reha-
bilitációja címû fejlesztési tervét. Az 
Európai Unió társfinanszírozása hetven-
hét százalékban állta ennek költségét. 

A beruházás keretében a városköz-
pontban új kulturális központ létesült, ci-
vileknek és vállalkozásoknak otthont adó
szolgáltatóházat alakítottak ki, és meg-
újultak fontosabb közterek is. A fejlesz-
tés egyik fontos eleme volt, hogy az 
addig a Nagytétényi út 264. szám alatt
mûködõ könyvtár új helyre költözhetett,
a volt ortodox zsidó imaház felújított, ki-
bõvített és könyvtári célra átalakított
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épületébe. A projektelem részköltségve-
tése hetvenmillió forint volt, „az elsõ ka-
pavágástól” a megvalósulásig pedig ti-
zennyolc hónap telt el. 

A Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár az
épületet nemcsak kulcsrakészen, de lé-
nyegében berendezve vehette át a kivite-
lezõtõl. A beruházás partnere, támogató-
ja volt a fõváros önkormányzata és a
Nemzeti Kulturális Alap is. 

Funkcióváltás: zsinagógából könyvtár

Az új könyvtár épülete két évszázadon át
zsidó imaház volt, mely a XVIII. század
közepén létesült, a Száraz-Rudnyánszky
család adományaként. A XIX. század
második felében a tétényi hitközség az
ortodox közösségek közé tartozott, és a
környék legjelentõsebbjévé vált. Ekkori-
ban építették át elõször az imaházat. Az
1930-as évek közepére az imaház ismé-

telten külsõ és belsõ felújításra szorult.
Ekkor copf stílusú berendezését lecserél-
ték, de az épület fõbb jegyeit igyekeztek
megõrizni. A nagytétényi zsidóság több-
ségét 1944-ben gettóba kényszerítették, a
háborút követõen az elhurcoltak közül
mindössze öt családból tértek vissza,
akik emlékül egy-egy fát ültetettek az
imaház udvarán. A hitközségi élet 1945
után megszûnt, az épületet államosítot-
ták, az imaház megmaradását ugyanak-
kor biztosította a mûemlékké nyilvánítás
(1959). A berendezési tárgyakat azonban
elszállították, a megmaradt bútorokat a
Zsidó Múzeum vette át. A mûemléki 
védelem ellenére 1969-ben megkezdték
az épület átépítését, hogy raktárként
funkcionálhasson. Elbontották a karzat
lépcsõjét, a nõi bejáratból kazánházat
alakítottak ki. A hányatott sorsú épület
állapota folyamatosan romlott. A rend-
szerváltást követõen, 1999-ben az önkor-
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mányzat építészeti tanulmánytervet 
készített, és feltárásokat folytattak az ere-
deti belsõ tér visszaállítására. Végül
2007-ben került a XXII. kerületi önkor-
mányzat birtokába az épület. 

A városközponti rehabilitáció pályá-
zatának elõkészítése 2009-ben kezdõ-
dött. A helyi városvezetés egyértelmû
szándéka volt, hogy a kerületen belül
Nagytétény kulturális funkciót kapjon, és
kezdeményezõen léptek fel a könyvtár
helyzetének megoldása érdekében is. Az,
hogy kulturális és azon belül könyvtári
funkciót szántak a volt zsinagóga épüle-
tének, nem véletlen. 

A jövõre száztíz éves Fõvárosi Szabó
Ervin Könyvtár közel ötven esztendeje
van jelen a városrészben. A helyi ellátó
szerepet betöltõ nagytétényi könyvtár ed-
dig egy családi ház jellegû épületben,
szerény alapterületen, korábban rendõr-
õrssel, majd önkormányzati irodával
„társbérletben” várta olvasóit. A könyv-
tár 2003-ban ugyan bõvült és belsõ fel-
újításra is sor került, azonban a kor igé-
nyeit egyre kevésbé tudta kielégíteni, 
annak ellenére, hogy támaszkodni tudott
a kerület másik – 2008-ban épült –, buda-
foki könyvtárának és természetesen a fõ-
városi hálózatnak a szolgáltatásaira.
Ugyanakkor a nehézségek ellenére évi
ezer–ezerkétszáz beiratkozót regisztrált,
a teljes lakosság mintegy tíz százalékát.
Számos kulturális programot szervezett,
és a könyvtáros a helyi közösség aktív ré-
szesévé vált, talán az sem véletlen, hogy
ötven év alatt csak négyszer változott a
könyvtáros személye. 

Már 1999-ben felmerült a könyvtár
költözésének lehetõsége, azonban akkor
– elsõsorban anyagi okokból – átmeneti-
leg lekerült a napirendrõl. Az Európai

Unió forrásai azonban egy jó évtizeddel
késõbb lehetõvé tették, hogy az álomból
lassan valóság váljon.

Nem példa nélküli, hogy egy volt zsi-
nagóga kulturális funkciót kap, gondol-
junk csak például Bajára, Szentesre,
Paksra, Zalaegerszegre, Szekszárdra, Bu-
dapestre. Az azonban egyértelmû, hogy
egy ilyen lehetõség egyben nagy kihívás-
nak is számít, tekintetbe véve a mûemlék
épületbõl adódó korlátokat. A tervezõ
építészek, Daragó László és Rabb Péter,
kiválóan oldották meg a funkcióváltásból
adódó feladatot, a kivitelezõ Épkar Zrt.
pedig magas színvonalon valósította meg
az elképzeléseket.

A megrendelõ kerület és a Fõvárosi
Szabó Ervin Könyvtár között folyamato-
sak voltak az egyeztetések, így a szakmai
szempontok figyelembe vétele sem ma-
radt el.

Az új könyvtárról

„A régi és az új könyvtár között 
a távolság csak egyetlen buszmegálló,
azonban szolgáltatási színvonalban és
környezetben ég és föld a különbség.”

Az értékõrzõ megújulás szép példája a
kétszázötven éves épület és a korszerû
könyvtári szolgáltatások összhangja. 
A könyvtár elõtti tér rendezésekor a ko-
rábban említett emlékfák is megmarad-
tak. Belépve a könyvtárba, a bejárat 
közelében a Magyar Zsidó Múzeum és
Levéltár és a Budapest Gyûjtemény se-
gítségével összeállított nagyméretû tabló
mutatja be az épület és a helyi zsidóság
történetét, míg a galériára vezetõ lépcsõ-
sort Nagytétény múltját idézõ képeslap-
és térképkiállítás kíséri.
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A restaurátori munkának köszönhetõ-
en – Gyõri Lajos munkája – a tóraszek-
rény, mint az épület múltjának öröksége,
belsõépítészetileg meghatározó térbeli
elem maradt, ugyanakkor az építész-ter-
vezõknek köszönhetõen a könyvtári
funkció semmilyen csorbát nem szen-
vedett. A mûemléki környezetben még 
a színes babzsákok is megtalálták a he-
lyüket.

A költözéssel a könyvtár alapterülete
többszörösére, a korábbi hetven négyzet-
méterrõl kétszáznegyven négyzetméterre
nõtt. A teljesen akadálymentesített mû-
emlék fõépületben és a hozzá kapcsoló-
dó, új építésû részben különbözõ kulturá-
lis és közmûvelõdési funkciók kaptak he-
lyet. A nyitvatartási idõ, alkalmazkodva a
látogatók igényeihez, heti huszonnégy
óráról harminc órára bõvült.

Tekintettel a környék oktatási létesít-
ményeivel tervezett szoros együttmûkö-
désre, külön könyvtárpedagógiai termet
alakítottak ki, mely egyben alkalmas ki-
állítások bemutatására is.

A könyvállomány és a folyóirat-kíná-
lat a költözéssel felfrissült, jelentõsen bõ-
vült a kölcsönözhetõ DVD-k és han-
goskönyvek száma is. A településrész 
rászoruló lakói számára a kerület vezeté-
sével kötött együttmûködési megállapo-
dás keretében biztosított az ingyenes
Könyvet Házhoz szolgáltatás is.

E-olvasótermi számítógépen ingyene-
sen elérhetõ számos elektronikus szol-
gáltatás, e-folyóirat, adatbázis. A terjedõ
elektronikus ügyintézés hozzáférésének
(például Abev) biztosítása az új könyv-
tárban szintén megoldottá vált. A könyv-
tár nemcsak saját eszközein kínál hozzá-
férést az internethez, hanem wifi-hálózat
is rendelkezésre áll.

Alapvetõ cél, hogy a régi könyvtár-
ban kialakult emberi kapcsolatokat meg-
õrizve, de az új könyvtár adta szakmai le-
hetõségekkel élve egy, a helyi igényeket
maximálisan kielégítõ könyvtár várja a
nagytétényi olvasókat. Olyan hely, amely
nemcsak könyvtári szolgáltatásokat
nyújt, hanem közösségi térként is funk-
cionál.

Ezt számos tervezett rendezvény is
célozza, így például az októberi Összefo-
gás idõszakában indul a Mesék lépésrõl
lépésre címû sorozat, melynek keretében
amíg a gyerekek játszanak, mesét hall-
gatnak, addig a könyvtár szakértõ vendé-
ge a szülõkkel beszélget a kisgyerekkort
érintõ témákról. Szeptemberben kezdõ-
dik a népszerû Szent Johanna Gimi soro-
zatra épülõ, többfordulós vetélkedõ.

Ismeretterjesztõ elõadások – Zombori
Ottó csillagász, Hahner Péter történész,
Csörgõ Tamás fizikus közremûködésével
– is várják majd az érdeklõdõket, de ter-
mészetesen lesznek kézmûves foglalko-
zások, kiállítások, koncertek is. 

Elképzelésekben nincs hiány, kihívás
talán, hogy az induló szolgáltatási szín-
vonalat a hétköznapok anyagi lehetõsé-
gei mellett is sikerüljön szinten tartani.
Ez minden kulturális beruházás esetén a
tartós siker feltétele, mi pedig nem rövid-
távra tervezünk. 

Egy Budafok-Tétényhez hasonló –
szõlõ- és borkultúrához ezer szálon kötõ-
dõ – településen élõ emberek bizony tud-
ják, hogy manapság már a jó bornak is
kell cégér. Egy jó könyvtár cégére pedig
az elégedett olvasó, így bízunk abban,
hogy a nagytétényi polgárok az ismerke-
dõ látogatások után haszonnal veszik
igénybe az új könyvtár szolgáltatásait, és
jó hírét is továbbadják. ■
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Miközben a szakma egy jelentõs része
évek óta azt ismételgeti mantraszerûen,
hogy a könyvtáraknak ki kellene lépniük
a falakon túlra, egy másik része ijedten
tekint körbe: mégis, hova? Pedig félni,
pláne megijedni nincs okunk: már most
is ott vagyunk az utcákon, a fesztiválo-
kon, a plázákban, a strandokon, a kocs-
mákban, és hely még akad bõven. Más
kérdés, hogy lesz-e könyvtáros, aki meg-
valósítja az ötleteket.

A véletlenek furcsa egybeesése, hogy
a Kötve-fûzve könyves blogon1 nem sok-
kal azután jelent meg egy – késõbb a kö-
zösségi oldalakon sokat megosztott –
cikk az amerikai hotelkönyvtárakról,
amikor az Alföld Gyöngye Hotel és Kon-
ferenciaközpont tárgyalójában Gyopá-
rosfürdõn megnyílt a szálloda könyvtára.
A – legyünk kicsit nagyképûek, s nevez-
zük így – projekt szakmai megvalósítója
az orosházi Justh Zsigmond Városi
Könyvtár volt. 

A hotelkönyvtár megnyitásának elõz-
ménye Orosházán a strandkönyvtár létre-
hozása volt, azonban ha a gyökerekig
szeretnénk leásni, akkor a Veszíts el egy

könyvet! játékunkra is utalni kell, hiszen
ennek során ismertük meg az Antikvá-
rium.hu oldal képviselõit, s ezen ismeret-
ségnek nagy jelentõsége lett a késõbbiek-
ben. A strandkönyvtár ötletével 2013 feb-
ruárjában kerestük meg Gyopárosfürdõ
vezetését, március végén, a nagy könyv-
elhagyó nap részeként pedig már a meg-
nyitásának örülhettünk. A koncepció az
volt, hogy kisebb részben a már leselejte-
zett könyveinkkel, nagyobb részben az
olvasóktól kapott, de nekünk is több pél-
dányban meglévõ regényekkel töltjük fel
a strandkönyvtár polcait, azonban idõ-
közben rá kellett jönnünk, ez – mind az
állomány nagyságát, mind a tartalmának
színvonalát illetõen – kevés lesz. Ekkor
került a képbe az Antikvárium.hu (és az
Alexandra könyváruház, de ez már tény-
leg egy másik történet lenne). Õk köny-
nyed, mégis igényes olvasmányokkal 
támogatták az ötlet kivitelezését. 

A strandkönyvtár önkiszolgáló mó-
don mûködik azóta is, azaz a könyveket,
újságokat a fürdõzõk bármikor leemelhe-
tik a polcokról, és persze ki is kölcsönöz-
hetik, csupán egy nyilvántartási füzetbe
kell beírni a kölcsönzést, ezt is elsõsor-
ban statisztikai célból. Ez a megoldás
annyiból feltétlenül praktikus, hogy nem
igényel egy külön, állandóan jelen lévõ
könyvtárost, viszont magában rejti az ál-
lomány fogyásának veszélyét. A köl-
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csönzési füzetben júliusig mintegy ötven
kölcsönzést regisztráltak önkéntesen az
olvasók, akik között alig akadt orosházi,
az viszont mindenképp érdekesség, hogy
volt közöttük vancouveri lakóhelyû is.
Mindenesetre nem mindenki vitte vissza
a könyveket, így júliusban már épp azon
gondolkodtunk, miként lehetne feltölteni
újra a polcokat, amikor jelentkezett az
Alföld Gyöngye Hotel igazgatója, Kau-
ser Gábor, a hotelkönyvtár ötletével. 

A megkeresés szokatlan volt, ugyan-
akkor megtisztelõ. Szokatlan, hiszen
többnyire a könyvtár az, amelyik segítsé-
get kér egy-egy ötlete megvalósításához
más intézménytõl (akár szállodától is), és
megtisztelõ, mivel a strandkönyvtár lét-
rehozásában végzett munkánk alapján
gondolták úgy, képesek leszünk majd va-
lódi segítséget nyújtani. Az elsõ megbe-
szélést követõen rögtön össze is gyûjtöt-
tünk néhány doboznyi könyvet, olyan
könyveket, melyeket ajándékba kaptunk
és a strandkönyvtár számára tartogat-
tunk. Ez azonban még csak félmegoldás
volt, hiszen csupán pár sornyi könyvet je-
lentett a hotelnek, miközben a strand
könyvespolcai is megfogyva maradtak.
Ezért hát újból megkerestük az
Antikvárium.hu-t, ahonnan hamarosan
érkezett is a segítség mintegy háromszáz
könyv formájában. Ezt a csomagot felez-
tük el, így már a szállodában is nagyobb
lett a választék, és a strandolók is több ol-
vasnivalót találtak a polcokon. 

Az Alföld Gyöngye Hotel visszajel-
zése szerint az olvasók kedvelik a
minikönyvtárat, amit a tervek szerint a
késõbbiekben maguk a vendégek is gya-
rapíthatnak a saját könyveikkel, újságaik-
kal, illetve a könyvtárunk is tervezi még
az ottani állomány bõvítését. 

Már ezért, az olvasás és a könyvtárak
népszerûsítéséért is megérte, mondhat-
nánk, de a könyvtár más módon is nyert,
nyerhet a hotelkönyvtárral: a helyi sajtó
megtisztelõ érdeklõdése mellett a Nép-
szabadság2 is hosszabb cikkben irányítot-
ta rá a figyelmet a kezdeményezésre,
emellett õszintén bízunk benne, hogy ol-
vasásnépszerûsítõ akcióinkban a késõb-
biekben számíthatunk majd nem csak az
Alföld Gyöngye Hotel, de újabb, a jó öt-
letekre fogékony civilek, cégek, intézmé-
nyek segítségére is. ■
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Az Egy csészényi hang elnevezésû soro-
zat újabb elõadása szokás szerint muzsi-
kával kezdõdött, melyet a Menner Bernát
Zeneiskola tanárai és növendékei szol-
gáltattak a tatai Móricz Zsigmond Vá-
rosi Könyvtár közönségének szeptember
25-én. 

Várady Eszter, az esztergomi
Helischer József Könyvtár igazgatója
vendégeskedett nálunk. Kérdezõje, Bán-
hidy Vajk tanár úr õszinte faggatózással
vezette át élete eseményein. Kedves ön-
iróniával, lefegyverzõ õszinteséggel és
egyszerûen, baráti közvetlenséggel be-
szélgettek, bevonva a riposztokat élvezõ
közönséget is. Az idegen is úgy érezhet-
te, hogy régi ismerõsével találkozott újra.
Annak ellenére, hogy õk ketten már
többször szerepeltek együtt ilyen felál-
lásban, a tanár úr mégis tudott olyan 
apróságokat, érdekességeket kérdezni,
melyek az õ számára is újdonságot jelen-
tettek az írónõ életében. A kezdet, mint
sokaknak, a versírással volt, s az elsõ ol-
vasmányélmények, a pörgõs, kalandos
May Károly-, Verne-könyvek mellett, az

igazi mély benyomást Fekete István mû-
vei jelentették. Olyan nagy hatást gyako-
roltak Várady Eszterre, hogy levélben
megkereste az írót, és eljuttatta hozzá az
addig megírt verses szárnypróbálgatásait.
Kedves válasz érkezett: olvasson, olvas-
son és olvasson, minél többet! Ez a levél-
váltás azután meg is jelent a Fekete Ist-
ván hagyatékát összegyûjtõ kötetben.
Eszter megfogadta a tanácsot, saját be-
vallása szerint „függõvé vált”, annyira,
hogyha nem jut hozzá napokig az olva-
sáshoz, jóformán elvonási tünetei van-
nak, nem érzi jól magát a bõrében. 

Volt egy másik érdekes pillanat is az
életében, amikor Nagy László költõt ke-
reste meg, s a megilletõdöttségtõl csak
ennyit tudott mondani: „én is szoktam
verseket írni”, mire a Nagy László figyel-
mesen ránézett, s így válaszolt: „maga
prózát fog írni”. Ez akkor elképzelhetet-
lennek látszott. A ’80-as évek vége felé
viszont, amikor mind több és több nyuga-
ti lektûr jelent meg nálunk, egyre mérge-
sebben olvasta õket, mert megbotránko-
zott sekélyes színvonalukon. Végül
mondhatjuk, hogy „dühbõl”, felhábo-
rodásból, „hát ilyet én is tudok írni” 
felkiáltással megírta élete elsõ krimijét.
Irodalmi igényességgel, nagy felkészü-
léssel, gondos háttérmunkával született
meg ez a mû, melyet még huszonhárom
követett. Sükösd Mihály lektorálta és el-
ragadtatottan ajánlotta kiadásra, anélkül,
hogy tudott volna bármit is az író szemé-
lyérõl. A könyv angolos álnéven jelent
meg, az akkori elvárások szerint, s máig
nem a saját nevét használja. „Nem én va-
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Klasszikust olvas, miközben ír

✒✒    Petrozsényi Eszter



gyok, én csak megírtam, semmi egyéb
közöm nincs hozzá” – indokolta meg az
álnév használatát. Ma már, az internet vi-
lágában, sokkal kevesebb utánjárással 
lehet kideríteni egy regény szakmai hát-
terét, az esetleg szükséges orvosi, köz-
gazdasági vagy éppen régészeti vonalát,
de a pontossághoz ma is ragaszkodik, ez
alapelve. A választékos stílus s az aprólé-
kos háttérmunka mellett van még valami,
amin a kezdetek óta nem változtatott: ma
is kézzel írja mûveit, s csak utána viszi
gépbe a szöveget. Alig javít, szinte „dik-
tálásra” ír. Ha a konfliktushelyzetet meg-
találja, utána a szereplõk gondos meg-
választása következik, de a helyszín 
kiválasztása már nem olyan döntõ. Saj-
nos a mai világban az íráshoz szükséges
nyugalmat, a témában való elmerülést
nagyon nehéz megteremteni, s ez az oka,
hogy most is van félbehagyott írása. Re-
méljük, nem kell sokáig várnunk az
újabb Esther G. Wood-könyv megjelené-
sére. ■
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A Betûbölcsi elnevezésû programsoroza-
tunk 2010-ben, a megújult könyvtár át-
adása után indult, s a 2012/2013-as tan-
évben is folytattuk. 

Az õszi és téli idõszakban ringatós
foglalkozásokat tartottunk a szülõk örö-
mére. Ének tanár segítségével zajlottak
ezek a népszerû programok. A játékos,
utánzó mozgással kísért népi mondóká-
kat, höcögtetõket, altatókat könnyen el-
sajátították a szülõk, a kisbabák pedig 
élvezték. A kismamák, kispapák saját el-
mondásuk szerint alig várták már ezeket 

a kéthetenkénti alkalmakat, hogy jöhes-
senek a könyvtárba. A ringatós foglalko-
zásokon kívül a szoptatás fontosságát 
is kiemelte néhány foglalkozáson elõ-
adónk, aki önkéntes szoptatási tanács-
adó.

A tavaszi idõszakban mozgás- és be-
szédfejlesztõ foglalkozások sorozatával
folytattuk a tanévet. Ezek a kiselõadások,
gyakorlati bemutatók a legfiatalabb kor-
osztályt érintették, kezdve a születéstõl
egészen óvodás korig.

A betûbölcsis programsorozatot 
a tanév elején ismét folytatjuk a
TÁMOP–3.2.4.A–11/1–2012 –0061 szá-
mú pályázatnak köszönhetõen. ■
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Gyermekbirodalmi Betûbölcsi a Kiskunfélegyházi Petõfi Sándor 

Városi Könyvtárban

✒✒    Dobos Matild



Az Országos Széchényi Könyvtár Weö-
res Sándor születésének századik évfor-
dulójára emlékezõ rendezvényei szep-
tember 17-én vették kezdetüket. 

Szeptember 17-én Tolnai Ottó nyitot-
ta meg a költõ és a festõmûvész barátsá-
gát, alkotó együttmûködését bemutató
kiállítást, melyen a közönség által még
soha nem látott Weöres-kéziratok, raj-
zok, izgalmas dedikációval útjukra 
bocsátott kötetek, ritkán látható Illés Ár-
pád-festmények és metszetek gazdag
kollekciója kerül egy térbe, föltárva és
értelmezve a két életmû metszéspontjait. 

Az 1929/30-as tanévet Weöres a Ré-
vai Miklós Reálgimnázium tanulójaként
kezdte meg Gyõrben. Egy rokon hölgy
buzgalmának köszönhetõen az ifjú költõ
hamarosan megismerkedett a nála alig
idõsebb képzõmûvész Illés Árpáddal, aki
ekkor már Rudnay tanítványa a fõisko-
lán, de a szünidõket Gyõrben tölti. A fia-
talok között kialakul az a szoros kötelék,
mély barátság, mely halálukig kíséri
õket, hol játékos, garabonciás kalandokra
csábítva, hol komoly közös munkákra
ösztökélve. Életük utolsó évtizedeiben
pedig az egymás munkáira reflektáló al-
kotásokban felragyogva. 

Illés Árpád 1935 után Weöresnek
több könyvét tervezi és illusztrálja, majd
hamarosan valódi közös munkákba kez-
denek. Természetüknél fogva ilyenek a
színpadra szánt darabok. Elkészül A
holdbeli csónakos Illés színpadi tervei-
vel, abszurd játékuk, a Tyunkankuru Illés

jelmezterveivel; de nagy elhatározással
fognak bele a csak maguk számára ké-
szülõ „kék, barna és sárga könyvbe” is,
amelyekbe az elgondolás szerint Illés raj-
zai és Weöres szövegei felváltva kerül-
nek, végeredményként egy közös kor-
puszt alkotva. 

Weöres Pestre költözése a levelezés
megszûnését vonta maga után, és úgy tû-
nik, a korábbi két évtized szoros „min-
dennapi” együttléte is eloldódik. Átadja
helyét egy alkotói értelemben sokkal in-
tenzívebb közelségnek, mely elsõsorban
Illés Árpád mûvészi „fordulatának” kö-
szönhetõ, aki az 1960-as évekre alakítja
ki végsõ, összetéveszthetetlen képi vilá-
gát. Weöres-versek születnek Illés-fest-
ményekre és Illés-képek a költõ szöve-
geire. 

Nyilatkozataik, teoretikus megnyilvá-
nulásaik egészen pontosan rávilágítanak
erre az alkotáslélektani, alkotástechnikai
közelségre, és megfogalmazzák a mûal-
kotásról mint a világban megjelenõ, alko-
tott és újrateremtett, sajátos valóságról
kiérlelt gondolataikat. 

„Sültrealizmus” – mondja Weöres,
amikor szürreálisnak aposztrofált versei-
rõl kérdezik, amit már jóval korábban, 
A vers születése címû disszertációjában is
kifejtett: a mû teremtés voltának van
igazságtartalma. Teremtés, de „csak a
rendelkezésre álló tárgyi és szellemi ele-
mek felhasználásával készülhet a mûve, a
semmibõl valamit nem alakíthat”. Erre
felel Illés Árpád 1978-as életút-interjújá-
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ban: „Semmit nem lehet kitalálni, csak
azt, ami van”. 

Alkotástechnikai közelségüknek bi-
zonyos értelemben kulcsa egy harmadik
mûvészeti ághoz, a zenéhez való viszo-
nyuk. Weöres verselméleti gondolko-
dásának kezdettõl fogva központi kate-
góriája a zeneiség kérdése, munkáinak
elsõdleges építõelemei zenei elemek, rit-
mus, tónusok, motívumok, hangzás, a
legrövidebb verssortól a nagy ívû kom-
pozíciókig. Illés megrögzött zenehallga-
tó, zene mellett fest, és jeles kortárs ze-
neszerzõkkel kerül kapcsolatba, akik 
mûtermét látogatják, és munkáit szívesen
használják fel lemezborítóikon. Ez kizá-
rólag azért történhet, mert Illés az utolsó
két évtized pszeudo-szürrealista alkotá-
saiban ugyancsak „zenei” módon építke-
zik: színek és formák ritmusa, harmóni-
ák, akkordok, összhangzásokból játéko-
san vagy éppen ironikusan kimozdított
„hangok”, visszatérõ motívumok variáci-
ói képzik meg titokzatosan a mûveit. 

Mindketten beszélnek magáról az al-
kotási folyamatról, arról, hogyan születik
a mû. Az említett formákról, ritmusokról,
akkordokról, szépségrõl, a valóság ele-
meinek alkalmazásáról, eljutva egészen a
mû kapujáig. Ezen belépni az értelmezés
esendõ szavaival nehéz. A munka feldú-
sul, megmagyarázhatatlan módon jelen-
téssel telítõdik. Az alkotó számára is ti-
tokzatosan megszületik a mû: a teremtett
valóság. 

Weöres Sándor és Illés Árpád egymás
közelében, ihletésében megszületett
munkáiról gondolkodva szükségképpen
megfogalmazódnak a két életrajz met-
széspontjai, közeledések és távolodások.
Még inkább szükségszerûen rendezõd-
nek egymás mellé azok az alkotások,

amelyek formai-tartalmi jegyeikkel ha-
tással voltak a másik alkotó munkáira,
valamint közös munkáik is. Kiállításunk
ebben a felfogásban igyekszik végiggon-
dolni és bemutatni a két alkotó teremtõ
barátságát.

A kiállítás 2013. szeptember 17. és
november 17. között tekinthetõ meg
keddtõl szombatig 10 és 18 óra között az
Országos Széchényi Könyvtár Corvina-
termeiben.

2013. október 1, 2, 4, 8, 9, 11, 15, 16,
18, 22, 25-én, 13 órai kezdettel a Múzeu-
mok Õszi Fesztiválja keretében rendha-
gyó tárlatvezetéseket tart a kiállításban
Földesi Ferenc irodalomtörténész, az
OSZK Kézirattár vezetõje.

Részvételi szándékát kérjük, jelezze a
pr@oszk.hu címen, vagy hétfõtõl csütör-
tökig 9 és 16 óra között, pénteken 9 és 
14 óra között a 06 1 224 3745-ös telefon-
számon, a programot megelõzõ nap déli
12 óráig.

A kiállítás megnyitását követõen havi
rendszerességgel pódiumbeszélgetés-so-
rozatot indítunk, mely – tágasabban ráte-
kintve a két életmûben megfogalmazódó
alkotói kérdésekre – kép és szöveg, iro-
dalom és társmûvészetek kapcsolatát jár-
ja körül, különös tekintettel a XX. száza-
di és kortárs magyar mûvészetre.

Szeptember 17-étõl elérhetõ a rendez-
vénysorozatot kísérõ honlap is, ahol a 
látogatók megtekinthetik a kiállítás válo-
gatott darabjait, tájékozódhatnak a tárlat-
vezetések idõpontjáról, és részesei lehet-
nek a lezajlott pódiumbeszélgetéseknek
is (www.oszk.weores-illes.hu). ■
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„A valóságot másolni jó, de feltalálni a
valóságot jobb, sokkal jobb.” A Giuseppe
Verditõl származó idézet alapján létrejö-
võ kiállítás csatlakozik a zeneszerzõ 
születésének kétszázadik évfordulója al-
kalmából az egész világon, így Magyar-
országon és Budapesten is megrendezés-
re kerülõ rendezvénysorozatokhoz.

A kiállítás célja bemutatni Verdi „fel-
talált valóságát”, azt, hogy munkássága
hogyan, milyen módon és milyen kiad-
ványokban reprezentálódott a XX. szá-
zadban, és hogyan mutatkozik meg jelen
korunkban. A kiállítás alapját az Orszá-
gos Idegennyelvû Könyvtár Zenemûtárá-
ban és az Országos Széchényi Könyvtár
Zenemûtárában található, Verdi munkás-
ságához és korához tartozó anyagok 
adják: a világ minden táján megjelent
kották, könyvek, hanglemezek, CD-k és
DVD-k. A kiállítás további különlegessé-
gét a falakon látható anyag képezi: az Or-

szágos Széchényi Könyvtár Plakát- és
Kisnyomtatványtárában található doku-
mentumokból láthatnak válogatást az ér-
deklõdõk a kisebb egyesületeknél, társa-
ságoknál, szalonokban tartott estekrõl,
ahol egy-egy Verdi mû hangzott el.

A kamarakiállítás az Országos Szé-
chényi Könyvtárral való együttmûködés-
ben valósul meg.

A kiállítás megtekinthetõ: 2013. ok-
tóber 9-étõl október 25-éig, a könyvtár
nyitvatartási idejében.

További információ:
www.oik.hu; zenemutar@oik.hu

Könyvtári Levelezõ/ lap • 2013. szeptember 39

Feltalálni a valóságot: Giuseppe Verdi mûvei 
Kiállítás az Országos Idegennyelvû Könyvtárban
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